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OAMENILOR MUNCII
- importantă formă 

de participare democratică

SCRISORILE Pe tot cuprinsul țării 
muncă spornică

pentru prosperitatea țârii

României, cu întregul ei potențial, alături (le 
războiul antifascist, a dat o

Angajarea
Uniunea Sovietică și aliați, în 
puternică lovitură planurilor strategice ale Germaniei hitleriste. 
Aceasta a dus la prăbușirea întregului front din sud, a deschis 
calea înaintării rapide a trupelor sovietice, a accelerat zdrobirea 
dispozitivului militar al Germaniei în această parte a Europei.

la viața social-politică
în cadrul preocupărilor neabătute 

pentru problemele dezvoltării con
tinue a democrației noastre socia
liste. conducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. acordă 
o atenție deosebită îmbunătățirii 
continue a rezolvării scrisorilor, pro
punerilor și sesizărilor oamenilor 
muncii. Pe drept cuvint, acestea sînt 
considerate ca forme importante de 
legătură a partidului cu masele 
largi, mijloace eficiente de partici
pare a cetățenilor la conducerea tre
burilor obștești.

Preocuparea deosebită a conducerii 
de partid pentru îmbunătățirea, ac
tivității din acest domeniu își găsește 
o elocventă expresie în faptul că. in 
mod sistematic, an de an, ea con
stituie o temă distinctă de analiză în 
cadrul organelor de conducere — așa 
cum a fost cazul și la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R. pe a cărei ordine 
de zi a figurat și „Raportul privind 
activitatea de rezolvare a propune
rilor. sesizărilor, reclamatiilor și ce
rerilor oamenilor muncii in anul 
1984". Se poate spune că documentul 
adoptat în legătură cu acest raport 
oferă o imagine cuprinzătoare a a- 
tenției deosebite și activității intense, 
bogate, desfășurate de partid și de 
stat, de întregul complex de organi
zații socialiste, de masă și obștești; 
în acest domeniu. Documentul este, 
totodată, o vie expresie a faptului că 
în tara noastră cuvintul oamenilbr 
muncii, ca deținători ai întregii 
puteri politice și economice, este 
ascultat cu luare aminte și cu o de
osebită considerație, in spiritul de
mocrației 
nare.

Se 
și în 
toate 
s-au

a

poate
acest

muncitorești. revolutio-

aprecia cu satisfacție că 
domeniu, ca de altfel in 

sectoarele activității sociale, 
înregistrat in timpul din urmă 

progrese' notație care -se .constituie •
ca părți componente ale unui proces 
major din societatea noastră — pro
cesul de adîncire a democrației so
cialiste. Astfel. în urma aplicării 
măsurilor adoptate în acest sens de 
Plenara C.C. al P.C.R. din martie 
1984, nivelul muncii cu scrisorile și 
de organizare a audientelor s-a îm
bunătățit. a crescut competența și o-, 
perâtivitatea în solutionarea și apli
carea în 
sugestiilor 
sporit pe 
oamenilor 
întregii activități de 
conducere a diferitelor domenii ale 
vieții economice și sociale.

în același timp, analiza activității 
desfășifrate în domeniul rezolvării 
scrisorilor reflectă cu putere și un 
alt fenomen major din ■ societatea 
noastră, și anume creșterea nivelu
lui de conștiință — ceea ce iși gă
sește expresie in faptul că oamenii 
muncii și-au exprimat adeziunea to
tală la politica internă și externă a 
partidului și a statului nostru, a- 
cordul deplin cu hotăririle adoptate 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului. voința nestrămutată de a le 
traduce m viată. Cele două eveni
mente majore din viața partidului și 
■poporului nostru din anul trecut — 
aniversarea a 40 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă de la 23 August 194-1 și Con
gresul al XIII-lea al partidului — au 
fost amplu reflectate m scrisorile si 
telegramele adresate de oamenii 
muncii conducerii partidului, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
cetățenii patriei manifestîndu-și pro
funda Satisfacție și deplina aprobare 
pentru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român 
— garanție sigură a înaintării patriei 
pe noi 
zatie.

Zi cu 
capital, 
forță a . 
tuie propunerile, sesizările 
vatiile oamenilor muncii. Faptul că. 
in anul 1984. conducerii partidului, 
organelor și organizațiilor de stat si 
obștești, organelor de partid, insti
tuțiilor și organizațiilor obștești jude
țene. municipale, orășenești, presei si 
radiodifuziunii li s-au adresat peste 
1 647 000 de cetățeni reflectă o le
gătură- strinsă cu masele largi, re- 
prezentind în același timp un nese
cat izvor de. propuneri și soluții con
structive. valoroase, care au determi
nat înregistrarea unor progrese sub
stanțiale in toate domeniile construe-

tiei socialiste, au condus la eradica
rea unor neajunsuri. Punct cu punct, 
sector cu sector, in documentul ple
narei Comitetului (Central al parti
dului se arată cum in unități indus
triale și agricole, din comerț și co
operație, in transporturi, administra
ția de stat, in rețeaua sanitară. îh- 
vătămînt și cultură, in alte domenii 
de activitate, propunerile, sugestiile 
Si-criticile. formulate în scrisorile oa
menilor muncii s-au dovedit de un 
real sprijin in munca organelor de 
partid și de stat pentru înlăturarea 
unor neajunsuri și îmbunătățirea ac
tivității.

Așa cum se arată în document, au 
fost, de asemenea, adresate un număr 
important de cereri și sesizări pri
vind probleme de ordin personal, 
probleme, diverse ca atribuirea de lo
cuințe ori solutionarea unor litigii 
de muncă. încadrarea in muncă sau 
acordarea, de asistență medicală etc. 
Faptul că, în funcție de posibilități, 
de temeinicia cererilor, ‘un mare 
număr, aproape jumătate, din aces
tea au putut fi rezolvate favorabil, 
este încă o expresie a grijii pentru 
om. pentru nevoile sale, constituie o 
expresie vie a politicii umaniste a 
partidului.

In mod stăruitor, partidul nostru, 
subliniind însemnătatea rezolvării 
corespunzătoare a scrisorilor, a pre
conizat și preconizează să se acorde 
o atenție deosebită cercetării a în
seși cauzelor care au generat aceste 
scrisori, analizării factorilor și .con
dițiilor care au determinat apariția 
fenomenelor sesizate. Se poate spune 
astfel, că în concepția partidului nos
tru. în viziunea secretarului ge-.' 
'neral. activitatea de rezolvare 
'a scrisorilor trebuie privită in adin- 
cime. 
le-au 
ceasta

’■'mtîlT" ... __ __ .
ne o constituie faptul că organele iu- 
detene. municipale și orășenești de 
partid, consiliile populare. Organis
mele de conducere colectivă’ale mi
nisterelor. instituțiilor centrale de 
stât. organizațiilor de masă și ob
ștești au acordat in 1984. fată de anii

mergînd oină la cauzele care 
determinat. .O dovadă că â- 
cpneeptie pătrunde lot mai 

Tn p'ra'ctittf 'iâ”ctTVTitățtf‘ wfitlfS*-

(Continuare în pag. a V-a)
viață a propunerilor și 
formulate de cetățeni., a 

această cale contribuția
muncii la perfecționarea 

organizare și

CĂRBUNE 
PESTE PREVEDERI
Minerii din Paroșeni. care au 

chemat in acest an la întrecere 
pe toti minerii tării, raportează 
un succes deosebit in produc
ție : extragerea peste prevede
rile’ de plan a 20 000 tone căr
bune. Acest frumos succes se 
datorește aplicării în viată a 
măsurilor stabilite pentru buna 
desfășurare a producției in aba
taje și in transportul cărbune
lui spre suprafață. Demn de 

. subliniat este că toate sectoare
le de producție și-au realizat și 

: depășit prevederile de plan in 
fiecare decadă și lună. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut mi
nerii din sectorul 3. care, cu un 
complex mecanizat de mare pro
ductivitate. obțin producții re
cord de peste 20 tone cărbune pe 
post. (Sabin Cerbu. corespon
dentul ..Scinteii").

Desfășurată sub semnul omagierii marelui eveniment politic din viata 
patriei, care a consacrat voința întregii noastre națiuni — reînvestirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de președinte al Re
publicii’ Socialiste România — această primă săptămînă din cel de-al 
doilea trimestru al anului înregistrează în cronica întrecerii socialiste 
noi și remarcabile fapte ale hărniciei și abnegației muncitorești.

Puterhie însuflețiți de chemările și îndemnurile secretarului general 
al partidului, președintele Republicii, colectivele din întreprinderile in
dustriale, de pe șantierele de construcții, din institutele de cercetări și 
proiectări, din toate domeniile de activitate acționează cu energii spo
rite pentru îndeplinirea planului pe acest 
perarea restanțelor datorate iernii deosebit 
din agricultură zoresc încheierea cit mai 
primăvară.

în relatarea de astăzi vom stărui doar __
sele vești transmise ieri de corespondenții ..Scînteii" 
muncă ale acestei săptămini care 
liza tor.

an la toti indicatorii și recu- 
de aspre, iar oamenii muncii 
grabnică a insămîntărilor de
asupra cîtorva din numeroa- 

despre faptele de 
conturează un bilanț rodnic, mobi-

sîmbătă, in cîteva din 
fierbinți" de lucru ale 
Poarta. Albă — Midia — 

corespondentul nostru 
județul CONSTANȚA,

Prezent, 
„punctele 
Canalului 
Năvodari, 
pentru 
George Mihăescu, ne relatează :

— Peste tot. de-a lungul celor 30 
de kilometri ai noii magistrale al
bastre, se înregistrează în aceste 
zile ritmuri intense de lucru la 
excavații. la taluzări și consolidări 
de maluri, la turnări de . betoane 
in ecluze și' Ia podurile rutiere și 
de cale ferată care vor traversa 
canalul. în timp ce lucrările de 
excavații la ecluza de la Năvo
dari — Poarta se apropie de sfîrșit. 
in ecluza de la Ovidiu s-au turnat 
in această săptămînă primii metri 
cubi de betoane. La rindul său. 
Șantierul național al tineretului a 
raportat de curind finalizarea a trei 
•kilometri de canal. în aceste zile, 
tinerii brigadieri veniți. din mai 
multe județe ale tării și din. muni
cipiul București sînt angajați cu 
toate forțele la lucrările de execu
ție a încă doi, kilometri de cahal.

Din altă parte a tării, din jude
țul BIHOR, ne transmite cores
pondentul nostru loan Laza :

— Mă aflu printre harnicii mi
neri de- la Voivozi și incerc o mare 
bucurie că pot conserpna. de la 
fața locului, un nou și prestigios 

cu. sporul substantial, ob- 
această săptămînă. colec-

i.11- v‘- a”cantitatea de cărbune ex-
plânului 

anului.
a fost 

primul 
prevă- 
doilea.

-succes : 
ținut in

. ..Livid -.do. -iiiyi :a .-.„i'iLitoilt‘L Ll 3Q de tone 
trasă peste 
in
Tot
dat
din
zute pentru

\Dotat cu complex mecanizat romă-

prevederile 
această perioadă a 
în această săptămînă 
aici in exploatare 

cele cinci noi abataje 
trimestrul al

productivitate, noul 
o producție de 600 
zi.
hotărire și abnega- 

spiritul mobilizatoarelor 
și îndemnuri ale secreta-

nesc de mare 
abataj asigură 
tone lignit pe

Acționînd cu 
tie. în 
chemări 
rului general al partidului, pentru 
realizarea ritmică și integrală a 
planului pe acest an. organele și 
organizațiile de partid din județul 
CLUJ au întreprins în ultimul 
timp inițiative și acțiuni eficiente 
pentru folosirea mai judicioasă de 
către fiecare colectiv a resurselor 
materiale și energetice, a timpului 
de lucru și a tehnicii din dotare.

— Si .rezultatele obținute sint pe 
măsura- așteptărilor — ne spune 
Marin Oprea. în ultima lună s-a 
realizat, un spor de producție- 
marfă in valoare de aproape 100 
milioane Iei. unele întreprinderi 
recuperind integra] restantele din 
lunile anterioare, iar alte 28 de 
unități.' intre care Combinatul mi
nier. intre prinderile „Carbochim", 
..Farmec".. „SanexF și „Iris", din. 
Cluj-Napoca. Exploatarea minieră 
Căpuș și altele și-au depășit sar
cinile de plan pp primul trimestru. 
Acordînflu-se o atenție deosebită 
îndeplinirii prevederilor de plan la 
producția fizică și. cu prioritate, 
a celei destinate.-, exportului, au 
fost realizate, peste plan, cantități 
suplimentare la o serie de produse 
foarte solicitate. cum sint cele ale 
industriei .<;l<ict-p,i.t.eljnice.v utilaje 
pentru materiale de' construcții și 
industria de prelucrare a lemnului, 
electrozi siderurgici și altele.

O valoroasă , acțiune inițiată în
Petre POPA

(Continuare în pag. a II-a)

NICOLAE CEAUȘESCU

August 1944. Formațiunile patriotice de lupta, înarmate și pregătite de Partidul
Comunist Român, cot la cot cu unitățile Armatei romone au reușit, prin lupta eroico pentru izgonirea cotropi

torului hitlerist, sâ înfăptuiască eliberarea capitalei țării
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• Pe agenda de lucru 
a noilor deputați • Poe-

zio în reviste

Maxima concentrare de forțe la semănat!
A început însămînfarea porumbului

CERCETAREA ȘTIjNflfICĂ
.. »W. -i

ian ♦i

problemelor prioritare ale progresului
producție, dezvoltării armonioase a 
cercetărilor aplicative și fundamen
tale.

La temelia acestei politici înțelep
te. dinamice și fructuoase ’ se află 
concepția revoluționară a tovarășului 
Nicolae . Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, cu privire la ro
lul științei și tehnologiei in făurirea 
societății socialiste și comuniste, in 
dezvoltarea socială contemporană in 
ansamblul său. Pornind de la aceas
ta concepție, secretarul general al 
partidului a fundamentat in Rapor
tul prezentat la Congresul al XIII- 
lea sarcinile prioritare ale cercetării 
științifice naționale in-etapa actua
lă. sarcini pe care oamenii de știin
ță se angajează solemn să le înde
plinească neabătut.

tn acest context trebuie subliniat 
că pentru a asigura științei și teh
nologiei condițji optime de înfăptui
re a țolului ce le-a fost incredintat. 
încă de la cel de-al IX-lea Congres, 
partidul și statul nostru au acordat, 
și acordă o importanță 
coordonării .' _
de cercetare și progres tehnic. Mo
delul de organizare și integrare a 
cercetării științifice și tehnologice 
din domeniul chimiei a servit drept 
etalon pentru întreaga activitate de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului 
tehnic din România. După modelul 
Institutului central de chimie, creat 
și condus ani în șir. cu înaltă com
petență de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. au 
fost înființate institute centrale pen
tru principalele ramuri ale științei 
și tehnicii, prin intermediul cărora 
se asigură integrarea efectivă a cer
cetării, proiectării și învățâmîntujui 
superior de specialitate cu producția.

Imbinind, in ultimii ani, în mod 
magistral , calitățile de membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. și prim viceprim-ministru 
al guvernului . cu răspunderea de 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, tova
rășa Elena Ceaușescu a adus și adu-

Dr. Marin IVAȘCLJ 
director general al Institutului 
central de fizică

In cei 20 de ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, sub conducerea 
înțeleaptă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al par-' 
tidului. am trăit bucuria marilor în
făptuiri care au schimbat fața țării 
și au condus poporul nostru cu pași 
mari și hotărîți pe calea construcției 
socialismului multilateral dezvoltat. 
Iar ca om care imi desfășor activi
tatea in domeniul cercetării științi
fice constat cu îndreptățită mîndrie 
că in această perioadă, așezată în 
conștiința poporului sub denumirea 
de „Epoca Ceaușescu", știința s-a 
manifestat, din plin, ca o adevărată, 
forță de producție, fiind profund și 
complex implicată în soluționarea 
tuturor problemelor progresului eco- 
nomico-social al patriei. Cei peste 
230 000 de lucrători din domeniul 
cercetării științifice, moderna bază 
materială de care dispune sint ar
gumente consistente ale înfăptuirii 
in continuare, in cele mai bune con
diții. a tuturor sarcinilor ce ne revin.

Cu justificat temei, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia că dezvoltarea 
economico-socială a patriei noastre, 

pot 
noi 
ale 
atit

Așa cum se menționa in ziarul 
nostru de ieri, în ultimele zile, vite
zele de lucru la însămințări au spo
rit foarte mult. Este, desigur, rezul
tatul Încălzirii simțitoare a timpului 
și. deci, a solului, ceea ce a făcut 
cu putință ca.mijloacele mecanice să 
fie scoase in cîmp la pregătirea te
renului. la semănat și. la executarea 
celorlalte lucrări din campania de 
primăvară, dar in primul rind aJ 
muncii harnice a mecanizatorilor, 
cooperatorilor, lucrătorilor din între
prinderile agricole de stat, activității 
organizatorice și' tehnice desfășurate 
în această perioadă de către organe
le și organizațiile de partid, consi
liile populare și direcțiile agricole, 
care, așa cum a indicat conducerea 
partidului, au acționat cu mai multă 
răspundere în vederea soluționării 
problemelor complexe care se ridică 
în legătură cu desfășurarea campa
niei agricole” de primăvară. Tot atit 
de adevărat este și faptul că în 
unele unități agricole și chiar consi
lii agroindustriale se manifestă slă
biciuni în organizarea muncii și re
zolvarea unor probleme care impie
tează desfășurarea lucrărilor, ceea ce 
explică de ce vitezele zilnice la 
semănat nu au crescut corespunzător 
cu evoluția bună a timpului din săp- 
tămîna care se încheie.

în săptămînă care urmează, pe 
baza folosirii intense a utilajelor și 
a timpului de lucru, va trebui să fie 
executat un mare volum de lucrări, 
în condițiile acestui an, cînd epocile 
de tnsămînțare a diferitelor culturi 
de primăvară s-au suprapus, toate 
lucrările de primăvară sînt urgente. 
Există totuși unele priorități care 
trebuie avute în vedere. Principalul 
obiectiv îl constituie terminarea in- 
sămînțării culturilor din prima epo
că. Și aceasta întrucît mazărea a 
fost însămînțată în proporție de 79 
la sută, orzoaica de primăvară— 40 
la sută, sfecla de zahăr — 35 la sută, 
în aceste zile, în unele județe a 
început semănatul florii-soarelui și 
porumbului., Timpul se încălzește cu 
fiecare zi, iar temperatura solului a 
atins, in cea mai mare parte a țării, 

■ 8—10 grade, devenind optimă pentru 
germinarea semințelor culturilor mai 
pretențioase la căldură. Așadar, din 
săptămina care urmează, va trebui 
să se lucreze cu o viteză maximă la

principala 
care, nu- 
va ocu- 

milioane de 
a se obține re-

semănatul porumbului, 
cultură cerealieră 
mai in 
pa in 
hectare.
colte mari. însămințarea porumbului 
va trebui încheiată pină Ia 20 apri
lie. Condiții există. Aproape întreaga 
suprafață destinată porumbului a 
fost arată din toamnă, cea mai 
mare parte din semințe au ajuns in 
unitățile 
mașinile 
stare de 
acum ca 
fermă 
muncească bine organizat, să se asi
gure mecanizatorilor tot ce este ne
cesar — semințe, carburanți, îngră
șăminte, condiții bune de cazare și 
hrană —'astfel incit să poată lucra 
neîntrerupt, din zori și pină seara 
tîrziu la semănat, iar noaptea la 
pregătirea terenului.

Pentru, grăbirea insămîntărilor și 
soluționarea unor probleme legate 
de buna desfășurare a lucrărilor a- 
gricole de primăvară, important este 
ca activiștii de partid și ai consi
liilor populare, specialiștii direcțiilor 
agricole să-și desfășoare activitatea 
in cîmp, acolo unde se lucrează la 
pregătirea terenului și semănat, so
luționând operativ toate problemele 
care se ridică. Subliniem această 
cerință întrucît din unele locuri 
s-au semnalat deficiențe \n ce pri
vește aprovizionarea cu semințe și 
carburanți,. întîrzieri nejustificate la 
înlăturarea defecțiunilor apărute la 
unele utilaje. Timpul în care trebuie 
încheiate însămînțările este foarte 
scurt — doar două săptămini — și, 
de aceea, lucrările au acum caracter 
de urgentă maximă.

unitățile 
acest an 

Pentru

a -tării, 
agricole.

2 2

si civili-

EPOCA DE AUR A PATRIEI ț

*

ce imens 
puternică 
il consti- 
și obser-

O epocă de aur și un nume, 
Ce le îngemănăm cu tot firescu’ 
Recunoscute în întreaga lume
Ca „EPOCA DE AUR - CEAUȘESCU I

împodobite sînt două decenii 
De muncă și de luptă bărbătească, 
Am strîns tot Timpul țării de milenii 
In epoca de aur românească.

De douăzeci de ani, pe-acest meleag 
Ne încrustăm izbînzile în vreme 
Și punem lîng-al patriei catarg 
Hrisovul faptei noastre-n chip de steme.

(Continuare în pag. a V-a)

zi. viața dovedește 
ce valoroasă și 

progresului social

De ne-a fost greu ? Nimic nu se-ntrupează 
Fără efort. Ce poate fi ușor ?
Partidul ne-a fost drept cîrmaci și rază 
„Să urce națiunea, spre comunism, în zbor'1.

și'

deosebită
și organizării activității

agricole, iar tractoarele și 
agricole se găsesc în bună 
funcționare. Important este 
in fiecare unitate agricolă, 

și formație de lucru să se

culmi de progres

ÎN PAGINA A ll-A :

in
La cooperativa agricolă 30 Decembrie, județul Teleorman, se lucrează in

tens Io însămînțarea porumbului Foto : S. Cristian

© Relatări ale 
pondenților 
teii" din 
Teleorman

• Spiritul de 
dere 
faptelor

cores- 
„Scîn- 

județele 
și Bihor 

răspun- 
lumina

făurirea comunismului nu se 
realiza decît pe baza celor mai 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
cunoașterii umane in general. Cu 
mai mult în condițiile în care pe 
plan mondial se prefigurează o 
nouă etapă a revoluției tehnico-ști- 
ințifice. dezvoltarea impetuoasă a 
științei și tehnologiei, pătrunderea 
accelerată a. progresului tehnic in 
toate domeniile sint de natură sa 
influențeze puternic progresul eco
nomic și social al țării, aceasta im- 
plicînd sarcini și răspunderi mult 
sporite pentru întreaga activitate de 
cercetare științifică . și dezvoltare 
tehnologică. Este momentul să ară
tăm. din nou. că știința și tehnica 
din România de azi sint în măsură 
să preia și să îndeplinească aceste 
obiective numai datorită faptului că, 
în cele patru decenii de Ia victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională din august 1944 și. in mod 
deosebit. în ultimii 20 de ani. parti
dul nostru, a acordat. un rol de pri
mă importantă dezvoltării cefcetării 
științifice proprii, legăturii indisolu
bile dintre cercetare, învățămint și

In fiecare treaptă-i o zidire 
De fapte și de visuri temerare 
Partidul și poporul și patria-n unire 

pus noi rosturi vremii viitoare.

înălțat și-am construit cu gînduf 
brațul și conștiința noastră dreaptă 
dăinuiască secole de-a rindul 

A epocii de aur mîndră faptă.
Constantin DRĂCEA 
profesor — Alexandria
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lîiMPANIftARRICULĂ
Pe primul plan - adaptarea tehnologiilor de lucru 

la condițiile concrete ale fiecărei sole
Cu grabă, dar și cu mare 

grijă pentru calitate! ț

1

Ne aflăm în biroul directorului 
Direcției agricole județene Teleor
man. Seara, la o oră tirzie, se ana
lizează rezultatele zilei, se iau măsuri 
operative pentru soluționarea pro
blemelor ivite, de care depinde bunul 
mers al lucrărilor. Atmosfera este 
încinsă. O anumită încordare se sim
te in discuții și se citește pe fața ce
lor care iau cuvintul. Timpul este 
înaintat, iar lucrările in cîmp, dato
rită iernii prelungite, sint intirziate.

„Am pornit in campanie cu mij
loace mecanice mai bine pregătite 
decit in alți ani — ne spune inginerul 
Vasile Boncotă. directorul direcției 
agricole. în spiritul indicațiilor secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, am luat mă
suri deosebite pentru instaurarea or
dinii și disciplinei în activitatea me
canizatorilor și specialiștilor, pentru 
creșterea răspunderii lor fată de ca
litatea lucrărilor, fată de realizarea 
recoltelor planificate. De pe acum se 
simte la acești oameni un nou mod 
de a gîndi asupra rostului muncii 
lor, dar mai cu seamă de a lucra po
trivit exigentelor tehnologiilor actua
le. .Ogoarele sint atit de afinate incit 
este de neconceput să se admită cel 
mai mic rabat de la calitatea lucrării. 
Semințele au fost asigurate în struc
tura de hibrizi și soiuri stabilită la 
fiecare cultură. De asemenea. în uni
tățile agricole suprafețele și culturile' 
au fost repartizate pe oameni, iar 
aceștia lucrează acum fie la curățirea 
ogoarelor de resturi vegetale, fie la 
semănat, cot la cot cu mecanizatorii".-

Două zile la rind am străbătut 
zona agricolă principală a județului, 
cea de sud, unde se duce acum bă
tălia pentru a pune temelii solide 
recoltelor din acest an. La prima oră 
a dimineții ne îndreptăm spre ogoa
rele C.A.P. Furculești. Oprim la ca
pătul unei sole a cooperativei agri
cole. Aici, sub îndrumarea și coordo
narea directă a inginerilor Constanța 
Călugăreanu. și Liliana Pană, forma
țiile de mecanizatori și cooperatori 
executau, in flux, lucrările de pregă
tire a patului germinativ și semăna
tul sfeclei de zahăr. Sămința este 
incorporată intr-un teren pregătit 
printr-o trecere cu discul in agregat 
cu grapa reglabilă și o alta cu com
binatoriii. după administrarea erbici- 
delor. Pentru a asigura o calitate 
înaltă fiecărei lucrări și a pune astfel

temelii solide unei producții medii 
de 50 de tone la hectar, cei doi spe
cialiști și-au împărțit sarcinile și răs
punderile.

Demn de remarcat este- faptul că 
aici, la Furculești, s-au luat o serie 
de măsuri organizatorice menite să 
asigure viteze sporite de lucru : in 
săculeți speciali, avînd capacitatea 
fertilizatoarelor montate pe semănă
tori, se încarcă îngrășămintele chi
mice, pentru ca alimentarea să se 
facă cu operativitate de către for
mațiile de cooperatori care au ase
menea sarcină ; cu atelajele se 
transportă semințele la capătul so
lei, in locurile unde semănătorile

în județul Teleorman

ies din brazdă ; alimentarea cu car
buranți se face la fiecare punct de 
lucru, iar atelierele mobile de re
parații asigură, înlăturarea promptă 
a eventualelor defecțiuni.

Semănatul florii-soarelui a început 
ș) la cooperativa agricolă Ulmeni. 
Sub supravegherea inginerului-șef, 
Mihai Rusan, mecanizatorii Florea 
Soare și Marin Cazaeu execută lu
crarea pe o solă de 100 hectare. 
„Terenul fiind mai nisipos, am 
executat ca lucrare de pregătire 
a patului germinativ doar o discuire 
— ne spune inginerul-șef. După cum 
vedeți, pămîntul arată ca o grădină. 
Evităm astfel trecerile inutile cu 
mașinile care pot duce, la tasa-rea 
solului și la o diminuare a umidi
tății".

Cu grabă, dar și cu mare grijă 
pentru lucrul bine făcut acțio
nează și gospodarii de la coope
rativa agricolă Cringu. In actuali
tate se află aici semănatul sfeclei 
de zahăr, care a început pe terenu
rile cu expunere sudică. Reținem o 
inițiativă care conduce Ia creșterea 
productivității muncii. La pregăti
rea terenului se lucrează in diago
nală pe capătul solei. Fără a se aș
tepta terminarea lucrării pe întreaga 
suprafață se intră la semănat pe 
parcelele pregătite, mașinile acțio- 
nind pe direcția normală de depla
sare. în acest fel se cîștigă timp,

dar se evită și încorporarea semin
țelor pe urmele tractorului care a 
lucrat la pregătirea patului germi
nativ. Deci, răsărirea va fi unifor
mă. Consemnăm și altă inițiativă. 
La cooperativa agricolă Moșteni, la 
pregătirea terenului pentru sfecla 
de zahăr. în vederea încorporării 
imediate a er.bicidelor administrate 
cu două instalații speciale este uti
lizat un modul de 4 discuri. In acest 
fel, cind o instalație este în brazdă, 
cealaltă se alimentează cu soluția 
respectivă (operația durind circa 
20 de minute). Prin folosirea modu
lului de 4 discuri în asemenea con
diții, productivitatea crește cu circa 
12 hectare.

Că gospodarii cunosc bine valoa
rea fiecărei ore cîștigate acum în 
bătălia jnsămînțărilor de primăvară 
o dovedește și experiența lucrătorilor 
ogoarelor de la cooperativa agricolă 
„30 Decembrie" Alexandria. Aici s-a 
declanșat cea mai importantă lu
crare : semănatul porumbului. „Ne 
aflăm acum într-o perioadă cind 
toate lucrările s-au suprapus — ne 
spune președinta cooperativei. Ana 
Căciuliță. Am încheiat semănatul 
mazării și al plantelor de nutreț, 
continuăm cu inul, dar, iată, am în
ceput și la porumb. Am avut o'tem
peratură constantă în sol în ultimele 
zile de 8 grade și am hotărît că e 
bine să nu mai așteptăm. După pre
gătirea terenului și erbicidare am 
însămînțat primele 6'0 de hectare cu 
hibrizi timpurii. De altfel, de la în
ceperea campaniei am stabilit ce se
mănători vor fi folosite la fiecare 
cultură în parte ; deci nu așteptăm 
terminarea unei lucrări pentru a în
cepe alta".

Se poate aprecia că pe ansamblu 
campania agricolă în județul Te
leorman se desfășoară la un nivel 
superior celor de pină acum. Toți 
cei cu răspundere in această cam
panie, de la mecanizatori la specia
liști și cadrele de conducere din 
unitățile agricole pînă la activiștii 
de partid trimiși în sprijinul actua
lei campanii au înțeles să-și facă 
in mod exemplar datoria. Și ceea ce 
este foarte important, toți acești oa
meni au acum un singur loc de 
muncă — cîmpul.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii”

Secvențe din munca agricultorilor bihoreni

Timpul favorabil clin această săp- 
tămină a făcut posibilă intensifica; 
rea lucrărilor agricole și în Cîmpiâ 
Crișurilor, ogoarele bihorene cunos- 
cind acum o amplă concentrare de 
forțe mecanice și umane. Un popas 
la C.A.P. Salonta ne convinge lesne 
de acest lucru. La sediul unității sau 
in sectorul de mecanizare nici țipenie 
de om. întreaga suflare a coopera
tivei se mutase în cîmp. Acolo, a- 
proape 700 de cooperatori plantau 
cartofi timpurii. O secvență pe care o 
poți intîlni dealtminteri în fiecare 
început de primăvară aici, la Salonta. 
„Efectuăm mecanic deschiderea și 
închiderea rigolelor, iar plantatul tu
berculilor preîncolțiți — condiție 
esențială pentru producții ridicate — 
îl facem manual, respectîndu-se cu 
rigurozitate densitatea și adîncimea 
stabilite. Procedînd așa, am obținut 
și in anul trecut aproape 2 vagoane 
și jumătate cartofi timpurii la hec
tar". preciza inginerul Czege Ale
xandru. președintele unității. Mobi- 
lizîndu-se exemplar, cooperatorii au 
isprăvit lucrarea pe cele 150 hecta
re destinate cartofilor timpurii în 
doar două zile, concentrîndu-și acum 
eforturile asupra însămînțării sfeclei 
furajere, cultură Ia care an de an 
se obțin peste 200 tone la hectar, 
asigurîndu-se astfel un furaj de 
foarte bună calitate pentru efecti
vele tot mai mari din sectorul zo
otehnic al cooperativei.

Oameni care prețuiesc timpul și 
muncesc fără răgaz am întîlnit și la 
Mâdăraș, unde' se semănau ultimele 
hectare cu sfeclă de zahăr. „Anul tre
cut — ' ne spune inginerul Teodor 
Maghiar. președintele cooperativei 
agricole — am realizat 53 400 kg sfe
clă de zahăr la hectar'. Nu socotim 
aceasta o limită maximă. Ținem Ia 
titlul de fruntași pe județ la această 
cultură. Pentru aceasta, supraveghem 
îndeaproape lucrările, conștienți că 
în mod deosebit calitatea lor hotă
răște nivelul recoltelor".

Orarul de muncă este ziua-lumină 
și in unitățile agricole din nordul 
județului. Urmărim la lucru agre
gatele complexe pe terenurile C.A.P. 
Valea lui Mihai. Formațiile de me
canizatori lucrează grupat, pe sole 
mari, evitindu-se dispersarea forțe
lor pentru a se asigura un randa
ment și o viteză maxime de lucru, 
sub o exigentă îndrumare și supra
veghere a activității in teren. „Lu
crăm cu grabă, dar și cu măre grijă 
pentru calitate — aprecia inginerul 
Farkas Imre, inginerul-șef al coope- ■' 
rativei. Ca. specialist, urmăresc ca 
întreaga suprafață de sfeclă să fie.în- 
sâmințată sub control minuțios, core- 
lind densitatea cu agrofondul asigu
rat. Anul trecut, cind n-am avut 
densitatea cea mai bună și seceta 
ne-a dijmuit, am recoltat 34,7 tone 
sfeclă la hectar, producție pe care 
acum o socotim din capul locului 
minimă". Mergind pe urma semănă
torilor, am putut constata că sint 
respectate întocmai densitatea și ce
lelalte norme tehnice : adîncimea de 
semănat și distanța între rinduri. în 
teren curat, pregătit grădinărește. se 
semăna și la cooperativele agricole 
Tarcea, Diosig, Cherechiu. Roșiori,

Sînnicolau Român. Peste tot, specia
liștii erau la datorie, mecanizatorii 
cunoșteau temeinic ordinul de lucru, 
respectînd cu strictețe fiecare verigă 
tehnologică. Notăm și un alt fapt 
lăudabil. în unitățile cultivatoare de 
sfeclă de zahăr se aflau și repre
zentanți ai întreprinderii de indus
trializare a sfeclei din Oradea, toc
mai pentru a acorda la nevoie asis
tență de specialitate.

Ne-gm continuat traseu] spre zona 
colinară din nord-estuî județului, 
unde se semănau din plin plante de 
nutreț, mazăre și in pentru ulei. 
„Prezența specialistului in cîmp este 
necesară pe tot parcursul zilei, pen
tru a identifica parcelele zvîntate — 
releva inginerul Simion Merce, di
rectorul I.A.S. Marghita. De trei- 
patru ori pe zi, specialiștii noștri 
parcurg cu pasul fiecare solă pentru 
a vedea unde anume se poate lucra". 
Acționîndu-se în acest fel. pe an
samblul județului au fost înregistra
te de la o zi la alta viteze sporite 
de lucru. Iată realizările din pri
mele zile ale acestei săptămini :

Viteza VitezaJL# planificată realizată
1 aprilie 3 583 ha 1 471 ha
2 aprilie 3 660 ha 1 815 ha
3 aprilie 3 637 ha 3 956 ha
4 aprilie 3 071 ha 4 874 ha

Rezultă limpede că eforturile pen
tru o cit mai judicioasă organizare a 
muncii se regăsesc in creșterea su
prafețelor însămînțate, la această 
dată fiind puse sub brazdă, pe toate 
suprafețele planificate mazărea, 
ovăzul și cartofii timpurii, iar cul
turile furajere și inul pentru ulei se 
însămînțează pe ultimele suprafețe. 
Lucrările asupra cărora se concen
trează acum forțele sint inul pentru 
fibră și sfecla de zahăr. Se poate 
aprecia că actuala campanie a fost 
pregătită temeinic, astfel incit lucră
rile să se încadreze în termenele sta
bilite. Raidul pe care l-am întreprins 
miercuri și joi prin unitățile agri
cole, cît și discuția purtată cu ingi
nerul Virgil Simu, director adjunct 
al direcției agricole județene, dez
văluie și unele neajunsuri. Sint, 
bunăoară, mari rămîneri în urmă la 
livrarea îngrășămintelor chimice, cota 
primului trimestru fiind onorată doar 
în proporție de 43 la sută, afectând 
astfel asigurarea unui agrofond 
'optim în funcție de cerințele cartării 
agrochimice. Apoi, deși s-au asigu- 
rat' forțe suplimentare pentru schim
buri prelungite. și s-au organizat sute 
de agregate, complexe, mijloacele me
canice nu pot fi folosite la capaci
tate, hefiind asigurate . integral și 
ritmic repartițiile de motorină. La 
cele 429 tone motorină restanță dîn 
luna martie se adaugă, și faptul că 
din cota lunii aprilie nu s-a primit 
încă nici , un gram de combustibil, în 
numeroase unități irosindu-se astfel 
timp deosebit de prielnic. Or, acum 
contează fiecare zi bună de lucru.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"
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O MAȘINĂ CIT O... MAȘINĂ Șl JUMĂTATE ! Fo
care din mașinjle de plantat cartofi din dotarea secției de mecani
zare a cooperativei agricole Lumina, din județul Constanta, reali
zează zilnic cîte 5 hectare, față de numai 3 hectare cit prevede 
indicatorul de productivitate al acesteia. în același timp, tractoarele 
lucr.ează in agregat cu echipamente de fertilizare. Explicația aces
tei productivități sporite : mașina, prevăzută inițial pentru patru 
rinduri, a fost modificată în mod ingenios, astfel că 
ză dintr-o dată șase rinduri de cartofi. Cum s-ar 
mașină e o... mașină și jumătate 1

La avantajul creșterii productivității se adaugă 
însemnată de motorină. Fapt pentru care nu facem 
nomie de laude la adresa oamenilor chibzuiți și gospodari. (George 
Mihăescu).

acum plantea- 
spune. fiecare
și o economie 
nici noi... eco-

DE UNDE SĂ SE ÎNTOARCĂ DACĂ N-AU PLE
CAT ? Toți activiștii Comitetului județean de partid Dolj, repar
tizați pe consilii unice agroindustriale, comune și unități agricole, 
și-au mutat, practic, „birourile de lucru" pe cîmp. Acolo, în mijlo
cul lucrătorilor ogoarelor, dau „bună dimineața" și tot acolo, la 
plecare, își urează, reciproc, „noapte bună". Nici o oră nu poate fi 
irosită în condițiile în care, potrivit programului riguros -stabilit, 
pînă la 20 aprilie trebuie insămințate cu diferite culturi toate cele 
peste 226 000 hectare planificate.

Dar — ciudat lucru — vineri, 5 aprilie, ziua în amiaza mare, 
în timp ce la sediul comitetului județean de partid toate birourile 
erau închise,' Ia Direcția agricolă județeană, nu mai puțin de 12 spe
cialiști „munceau" de zor prin birouri, la întocmirea a fel de fel 
de hîrtii și situații. O „situație" cu atît mai de neînțeles, întrucit. 
cu citeva ore mai înainte, în aceeași dimineață, avusese loc co
mandamentul județean de coordonare a lucrărilor agricole de pri
măvară, unde se ceruse ferm ca absolut toți 
stituțiile județene de profil să se întoarcă 
după ce ultimele cantități de sămînță vor 
Cum să se intoarcă, de vreme ce nici nu 
Băbălău).

specialiștii de la în
de pe teren numai 

fi puse sub brazdă, 
plecaseră ? (Nicolae

unul din mecaniza-EXCELENT ! întrebat cum lucrează, 
torii de la cooperativa agricolă Slașoma, județul Mehedinți, a răs
puns zîmbind : „Cu noaptea-n cap". După care ne-a spus că asta 
înseamnă că toți se află pe cîmp înainte de ivirea zorilor și pleacă 
tot noaptea, tîrziu. Nu întîmplător, la C.A.P. Slașoma se înregis
trează cele mai mari viteze de lucru din consiliul unic agroindus
trial din care fac parte: 22 hectare de fiecare tractor la pregătitul te
renului și 18.5 hectare de fiecare semănătoare. Una din condițiile . 
realizării acestui ritm : folosirea ireproșabilă a mașinilor. La care 
se adaugă o competiție a hărniciei de un fel aparte : mecaniza
torii se întrec, efectiv, cu șeful secției de mecanizare, Ion Călugă
rii, care lucrează, alături de ei. pe tractor, tot „cu noaptea-n cap". 
(Virgiliu Tătarii).

CE ȚIE NU-ȚI PLACE... altuia . nu face — grăiește o 
înțeleaptă zicală românească pe care ne-am reamintit-o ieri, da
torită unei situații create cu transferul de semințe de Ia un județ 
la altul. Mai exact, în ziarul-nostru din 5 aprilie, județul Galați 
semnala întîrzierea în primirea unor cantități de sămînță de po
rumb din județele vecine Ialomița și Brăila. Iată că, la rîndu-i, 
județul Vaslui semnalează exact aceeași întîrziere în livrarea ace
leiași semințe de către vecinul său... județul Galați. Și mai concret, 
pină la 5 aprilie, ziua în care publicam semnalul din Galați. Ga- 
lațiul nu trimisese Vasluiului 50 tone de semințe de porumb 315 
hibrid, cu care an de an unele cooperative agricole din această 
zonă obțin recolte foarte bune. Motivul invocat de gălățeni : să- 
mînța respectivă ar fi „căzut" la germinație. E posibil. Dar de 
ce nu i-au anunțat gălățenii și pe vasluieni, pentru a-și procura 
altă sămînță. din altă parte ? (Petru Necula).

CONTROALE INOPINATE. Cooperativa agricolă din 
Ghenpi, județul Satu Mare. Punctul în care erau depozitați sacii cu 
îngrășăminte chimice. Controlul constată că o parte din îngrășă
minte începuse să se împrăștie înainte de a ajunge pe cîmp. Ime
diat, risipa evitată.

Control inopinat și la cooperativa agricolă 
sighea. între Resighea și Scărișoara e cale 
Șapte kilometri dus și șapte kilometri întors, 
căreia a fost depistat că o făcea Ia volanul 
șeful secției de mecanizare, Octavian Varga, 
dicată, navetistul bun de plată.

Desigur, e bine, e foarte bine că asemenea cazuri de risipă și 
indisciplină au fost depistate și s-au luat măsuri in timpul unor 
controale pe nepusă masă. Dar și mai bine ar fi dacă factorii de 
răspundere din comune și unități agricole ar preveni asemenea 
cazuri numai aparent minore. (Octav Grumeza).

Pișcolț, ferma Re
de șapte kilometri, 
o navetă în cursul 
unui tractor însuși 
Navetă total nein-

y
Eforturi susținute pentru 

accelerarea ritmului lucrărilor
f PE IOT CUPRINSUL TARII - MUNCĂ SPORNICĂ PENTRU PRUSPERITA1TA TĂRII

In cadrul Combinatului de utilaj 
greu din Cluj-Napoca urmează să 
fie puse in funcțiune, in cursul 
acestui an și in perioada următoa
re, noi capacități de producție care 
vor intregi profilul acestei mari uni
tăți constructoare de mașini. Este 
vorba, intre altele, de o nouă și 
importantă capacitate la oțelărie, de 
o nouă linie la turnătoria de oțel 
— ambele cu termene de pupere în 
funcțiune în trimestrul III — pre
cum și de construcția halei de mon- 
taj-general, prevăzută să fie gata 
în anul viitor.

Constructorii și montorii de pe 
acest șantier și-au luat angajamen
tul ca noile capacități să intre in 
producție la termen, iar pină la sfir- 
șitul lunii noiembrie, prevederile 
planului anual de investiții să fie 
integral îndeplinite. Se pune între
barea : cum și-a propus să acționeze 
colectivul brigăzii nr. 1 din cadrul 
Trustului antrepriză generală de 
.construcții industriale din Clțaj-Na- 
poca — executantul lucrărilor — îm
preună cu ceilalți factori cu răspun
deri în acest domeniu pentru înde
plinirea cu succes a angajamentelor 
asumate ?

— în primul rind, ne bazăm pe 
faptul că această brigadă a acumu
lat o bună experiență in ce privește 
organizarea activității pe șantier și 
conlucrarea cu beneficiarul și pro
iectantul lucrărilor, ne-a spus ing. 
Valentin Scolobiuc, directorul antre
prizei Cluj-Napoca, aparținind trus
tului menționat. Formațiile de lucru 
sint conduse de ingineri și maiștri 
c.u o bună pregătire profesională, 
capabili să realizeze lucrări dintre 
cele mai complexe. De altfel, chiar 
și in condițiile climatice deosebit 
de aspre ale acestei ierni, brigada 
și-a pregătit bine activitatea pe pe
rioada timpului friguros și a putut 
lucra la montajul utilajelor in spații 
închise, la o serie de finisaje care 
nu au necesitat consumuri de ener
gie. Hotărîrea constructorilor și mon- 
torilor din brigada nr. 1 este ca pînă 
la sfîrșitul primului semestru să 
realizeze aproape 60 la sută din pre
vederile planului pe acest an.

Cum se acționează pe șantier? Așa 
cum arăta directorul antreprizei și 
cum pe-am convins in timpul inves
tigațiilor noastre, activitatea se des- 
fășdară la toate cele aproape 30 de 
puncte de lucru, după ce, in prea
labil. au fost refăcute graficele de 
execuție, iar forțele umane și mij
loacele tehnice sint concentrate la 
capacitățile prevăzute să fie puse 
în funcțiune in acest an. Ca urma

re. la oțelărie, lucrările de con
strucții au fost practic terminate și 
s-a trecut, cu efective sporite, la 
montajul utilajelor. In paralel, sint 
executate lucrări de finisaj la sta
ția electrică a cuptorului, este be
tonată cuva pentru cala de turna
re- Echipa de lăcătuși condusă de 
Gavrilă Țiblea și cea de dulgheri 
a lui Ștefan Felecan lucrează pe 
întreaga -durată a zilei-lumină pen
tru recuperarea rămînerilor în 
urmă și încadrarea riguroasă în 
graficele de execuție. La turnăto
ria de otel, unde lucrările de con
strucții propriu-zise au fost termi
nate, s-a trecut Ia efectuarea mon-

Pe șantierul 
Combinatului de utilaj 
greu din Cluj-Napoca

tajului la podurile rulante și ben
zile transportoare. In sfîrșit, am 
întilnit numeroși muncitori la hala 
de montaj-general.

Despre climatul de muncă inten
să și responsabilă de pe această 
mare platformă de investiții a țării 
vorbesc de la sine, alături de efor
turile oamenilor, preocupările stă
ruitoare ale conducerii brigăzii și 
organizației de partid de a găsi noi 
căi și modalități de acțiune in ve
derea accelerării ritmului de execu
ție, Astfel, biroul organizației de 
partid a stabilit. împreună cu con
ducerea brigăzii, măsuri ample vi- 
zind mai buna organizare a muncii, 
folosirea corespunzătoare a timpului 
de lucru, utilizarea din plin a uti
lajelor și mijloacelor de transport, 
gospodărirea judicioasă a materia
lelor. combustibilului și energiei. In 
acest scop, un accent deosebit este 
pus pe folosirea pe scară largă a 
procedeelor noi. pe extinderea me
canizării lucrărilor, care vor asigu
ra reducerea termenelor de execuție 
și. implicit, creșterea productivității 
muncii. Astfel au fost înlocuite 
închiderile din zidărie cu panouri 
prefabricate ; turnarea betoanelor 
monolit se face mecanizat, cu aju
torul pompelor 'de beton : săpăturile 
sint realizate aproape in întregime 
cu mijloace mecanice adecvate. Con
strucțiile metalice, cum . sint cele 
pentru acoperișuri la hala de mon
taj general, sint executate la sol și 
apoi ridicate și montate cu ajutorul 

unor macarale de mare capacitate.
Realizarea la termenele prevăzute 

a lucrărilor, scurtarea duratelor de 
execuție la unele capacități depind 
nu numai de constructori și mon- 
tori. ci. intr-o măsură importantă, 
și de ceilalți factori cu răspunderi 
în acest domeniu. Consemnăm, în 
acest context, contribuția deosebită 
a beneficiarului la finalizarea in
vestițiilor. Ca urmare, proiectele 
sint asigurate la timp, iar demer
surile făcute pe lingă furnizori au 
avut drept rezultat scurtarea ter
menelor de livrare a unor utilaje 
pentru turnătoria de oțel și alte 
capacități, creîndu-se premise certe 
ca acestea să poată, fi puse în func
țiune mai devreme decît este pre
văzut in graficele de execuție. To
varășul Sabin Bărbosu, inginer-șef 
care răspunde de activitatea meca- 
no-energetică și de investiții în ca
drul combinatului, ne preciza că. tot 
in scopul scurtării duratelor de exe
cuție, au fost constituite, pe baza 
experienței de pînă acum, echipe 
de muncitori și specialiști care 
participă la efectuarea montajului 
de poduri rulante, mașini-unelte și 
utilaje pentru prelucrări mecanice. 
De asemenea, proiectantul este pre
zent pe șantier, deoarece destule lu
crări necesită asistență tehnică com
petentă și sistematică.

Nu se poate spune însă că pe a- 
cest șantier nu există și neajun
suri. O parte din utilajele și insta
lațiile prevăzute să fie montate in 
această perioadă nu au fost încă 
livrate de către furnizori, ceea ce 
împiedică atingerea stadiilor de e- 
xecuție stabilite. Ultima analiză e- 
fectuată împreună cu constructorul 
și proiectanții, cu ceilalți factori care 
au sarcini precise in domeniul in
vestițiilor a pus în evidenta posi
bilitatea recuperării rapide a tutu
ror rămînerilor in urmă acumulate 
pină acum. Au fost trimiși delegați 
la furnizorii de utilaje restan- 
țieri. in primul rind pentru utila
jele necesare turnătoriei de oțel. 
Totodată; în cadrul combinatului, 
care a preluat fabricația unor uti
laje și echipamente tehnologice, se 
acordă prioritate realizării acestora. 
Analizele întreprinse pe șantier au 
relevat, in același timp, necesitatea 
de a se acționa cu mai multă per
severență pentru aplicarea acordu
lui global, pentru folosirea corespun
zătoare â forței de muncă și a tu
turor mijloacelor tehnice din dotare.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii”

(Urmare din. pag. I)
județul VÎLCEA pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan ne anunță și corespondentul 
nostru Ion Stanciu :

— Este vorba de o acțiune care 
are ca obiectiv obținerea unor spo
ruri substanțiale Ia produsele ne
cesare economiei naționale, produ

La Combinatul de lianți și azbociment Fieni - unitate de frunte a in
dustriei noastre de materiale de construcții - s-au produs de la începu
tul acestui an însemnate cantități de ciment, care au fost livrate șan

tierelor de investiții- din țara și la export

se care să fie realizate numai pe 
seama creșterii productivității mun
cii și în condiții de eficiență eco
nomică ridicată. Pe această cale, 
in perioada care a trecut din acest 
an. s-au obținut, între altele, peste 
prevederi, mai bine de 20 000 tone 
cărbune și 13,6 milioane kWh ener
gie electrică. $i este de reținut 
faptul că absolut întregul volum de 

produse peste plan a. fost realizat 
cu energie electrică economisită.

— Cu aceeași înaltă responsabi
litate pentru creșterea ritmului 
producției și recuperarea restan
țelor înregistrate in primele două 
luni ale anului — intervine cores
pondentul nostru Ștefan Dinică — 
acționează și colectivele muncito
rești din industria județului 
ALBA. In fiecare întreprindere, 
secție și atelier au fost stabi
lite măsuri practice pentru mai 
buna utilizare a capacităților de 
producție și creștere:) productivită
ții muncii. In acest fel, prin mobi
lizarea exemplară a forțelor și re
surselor existente, planul la pro- 
ducția-marfă pe luna martie a fost 
depășit cu 114 milioane lei. Aceas
ta creează condiții pentru recupe
rarea cît mai grabnică a tuturor 
restantelor și îndeplinirea preve
derilor pe întregul an.

Și oamenii muncii din județul 
CARAȘ-SEVERIN depun eforturi 
stăruitoare pentru realizarea sarci
nilor de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal. Prin mai buna or
ganizare a muncii, folosirea cu efi
ciență sporită a materiilor prime 
și resurselor energetice — ne a- 
nunță Nicolae Cătană — de la În
ceputul anului și pină acum, side- 
rurgiștii au realizat peste plan a- 
proape 10 000 tone profile grele și 
mijlocii pentru forjă, iar construc
torii de mașini — 130 tone utilaje 
complexe pentru industria chimică. 
De asemenea, au fost realizate 
produse ale industriei electroteh
nice in valoare de aproape 35 mi
lioane lei. Și este cit se poate de 
semnificativ faptul că sporurile de 
producție au fost obținute în con
dițiile creșterii susținute a eficien
tei economice.

Realizîndu-și Ia timp și In con
dițiile de calitate cerute de benefi
ciari sarcinile de plan, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la între
prinderea „Electroaparataj" din 
BUCUREȘTI, autorii chemării la 
întrecere pe acest an către toate 
unitățile de profil, își onorează 
exemplar angajamentele asumate. 
In perioada care a trecut din acest 
an, puternicul colectiv de aici a 
realizat, peste prevederi, importan
te cantități de mijloace de automa
tizare electronică și electrotehnică, 
aparataj electric de joasă tensiune, 
produse care au fost livrate econo
miei naționale și unor parteneri 
externi? Este de notat că întregul 
spor de producție a fost obținut 
prin creșterea productivității mun
cii și în condițiile reducerii chel
tuielilor materiale de producție.

La rîndul lor, colectivele de oa
meni ai muncii din industria ju
dețului IAȘI raportează reali
zarea, peste prevederile planului, 
a unor însemnate cantități de pro
duse necesare economiei naționale 
și la export, între care peste 15 000 
tone țevi pentru construcția de 
utilaje, mai bine de 1 200 tone pro
file din oțel, produse ale industriei 
electronice și mijloace de automa
tizare electronică, mașini-unelte 
de prelucrat metale prin așchiere 
și produse de mecanică fină, ma
șini și utilaje pentru construcții, 
agricultură și silvicultură. După 
cum ne informează corespondentul 
nostru Manole Co-rcaci, rezultatele 
cele mai bune le-au obținut pină 
acum întreprinderea mecanică 
„Nicolina". întreprinderea meta
lurgică. Combinatul de l'ibre sin
tetice din Iași. întreprinderea de 
scule și accesorii speciale din Paș
cani.

Importante depășiri ale planului 
raportează și oamenii muncii din 
industria județului GALAȚI. După 
cum ne comunică Dan Plăeșu, co
respondentul nostru, este vorba de 
sporuri obținute la produse deose
bit de solicitate de economia na
țională și la export, între care cele 
ale industriei siderurgice și indus
triei electrotehnice, echipamente 
hidraulice și pneumatice, utilaje 
tehnologice pentru metalurgie și 
pentru industria alimentară, ma
șini și instalații tehnologice pentru 
agricultură și silvicultură.

Datorită iernii deosebit de aspre, 
în prima lună a anului. întreprin
derea de aparate de măsură și con
trol din municipiul VASLUI înre
gistrase o serie de restanțe.

— Pentru a recupera cît mai 
grabnic cu putință aceste restanțe 
— ne spune inginerul Gheorghe 
Grumăzescu, directorul întreprin
derii — am aplicat cu fermitate o 
serie de măsuri tehnice și organi
zatorice, care vizează, în primul 
rînd. mai buna utilizare a timpu
lui de lucru și a utilajelor. Și iată 
că, într-un timp foarte scurt, tână
rul nostru colectiv a reușit nu nu
mai să recupereze restanțele, dar 
să și livreze suplimentar economiei 
naționale și la export produse în 
valoare de 2,3 milioane Iei.

Un rezultat cu atît mai vrednic 
de laudă — aflăm de la corespon
dentul nostru Petru Necula — dacă 
avem în vedere faptul că atît re
cuperarea restantelor, cît și sporu
rile de producție au fost obținute 
în condițiile economisirii unor im
portante cantități de metal și ener
gie electrică.
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„Înfăptuirea revoluției din august 1944 a 
constituit rezultatul luptei Partidului Comunist 
Român, de unire a clasei muncitoare, a țără
nimii, intelectualității, a tuturor forțelor naționale 
pentru apărarea intereselor întregului popor, a 
integrității și independenței patriei noastre, “

NICOLAE CEAUȘESCU

AUGUST DE FOC,
AUGUST DE LUPTA,
AUGUST DE GLORIE

„VICTORIE I” Cînd la 9 Mai 1945 acest cuvint izbucnea din 
sute de milioane de piepturi, cind pe cerul Europei se aprin
dea, inaltă, steaua izbînzii asupra celui mai feroce dușman al 
umanitâții, hitlerismul, in ziua cînd se sfirșea coșmarul început 
cu aproape șase ani in urmă poporul român stătea drept in 
fața Istoriei, du conștiința datoriei împlinite. Cei 540 000 de 
ostași ai armatei române - a patra forță militară a coaliției 
antifasciste - eliberaseră peste 3 800 de localități din Româ
nia, Ungaria, Cehoslovacia și Austria, străbâtind prin luptă 
peste 1 700 de kilometri, de la Marea Neagră pină la porțile 
Pragăi și Vienei. 170 000 de morți, răniți și dispăruți se 
jertfiseră pe altarul libertății popoarelor. Armata română, în 
întregul ei, a luptat cot la cot cu Armata Sovietică, pină la 
victoria finală, in focul acestei lupte comune pecetluindu-se, 
luminoasă și demnă, frăția de arme româno-sovietică.

Venea de departe Ziua Victoriei - zi la a cărei făurire po
porul, comuniștii români și-au adus o importantă contribuție, 
în ianuarie-februarie 1933 au loc în țara noastră primele ma
nifestări de mare răsunet din Europa împotriva nazismului 
recent adus la putere in Germania. Anii care au urmat au 
marcat mereu mai ample și mai viguroase acțiuni antifasciste, 
organizate și conduse de apărătorul cel mai lucid și mai con
secvent al intereselor vitale ale poporului, Partidul Comunist 
Român, stegarul luptei maselor populare împotriva forțelor 
războiului, pentru pace, pentru libertate : crearea Comitetului 
național antifascist, lupta pentru realizarea Frontului popular 
antifascist și multe altele. Marile manifestații antifasciste au 
culminat cu grandioasa demonstrație de la 1 Mai 1939, in 
organizarea și conducerea căreia un rol determinant l-a avut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Consecvent cu linia sa politică 
revoluționară, partidul a chemat la luptă întregul popor, in ’ 
primul rind clasa muncitoare, organizînd și conducînd mari 
bătălii de clasă și antifasciste.

După izbucnirea războiului ' împotriva Uniunii Sovietice, 
Partidul Comunist Român a organizat sabotarea mașinii de 
război hitleriste, a ținut trează voința de libertate a poporu
lui, a organizat mișcarea de partizani și a dus o activă, sus
ținută și, în cele din urmă, încununată de succes acțiune de 
strîngere a tuturor forțelor patriotice intr-un singur front de 
luptă împotriva călqilor hitleriști și a slugilor lor, pentru 
salvarea libertății și demnității poporului român, pentru salv
gardarea ființei naționale. Conducînd rezistența antifascistă, 
concepînd, organizînd și conducînd insurecția armată din au
gust 1944 care a constituit semnalul revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, partidul 
nostru comunist a încununat lupta eroică purtată împotriva 
nazismului, a deschis o etapă . nouă în istoria poporului 
român.

Evocînd marea victorie de la 9 Mai 1945, evocăm, prin 
aceasta, un lung drum de luptă antifascistă, drum pe care 
poporul român l-a parcurs dînd grele bătălii în numele li
bertății, in numele patriei, in numele vieții.

În August 1984 poporul 
nostru sărbătorea împli
nirea a 40 de ani de la 
începutul noii istorii a 
patriei. în zori, diminea

ță de dimineață, la ceasul cind 
noaptea se destramă, cînd un 
popor întreg se pregătește pen
tru o nouă zi, din frumoasa clă
dire de pe strada Nuferilor o 
voce proaspătă lansează în eter 
trei cuvinte : „Aici București, 
România Țara se gîndește, 
măcar o fărîmă de secundă, Ia 
orașul care îi este capitală, la 
orașul care, într-un fel, este 
simbolul întregii țări : la locul 
unde bate cu putere inima po
litică a țării ; la această cita
delă industrială, științifică, 
universitară, culturală care este 
capitala României socialiste, la 
locul unde tricolorul flutură pe 
catargul cel mai înalt, la Bucu
rești.

„Aici București, România !“ 
Poate că în nici o altă zi glasul 
crainicului nu are o vibrație 
atît de încărcată de sensuri, 
poate că niciodată vocea sa 
nu trezește in milioane de 
piepturi 'atît de puternice vi
brații ca în dimineața zilei 
noastre naționale — in dimi
neața de 23 August. Peste 
citeva ore, el și colegii săi vor 
începe transmisiunea marii de
monstrații din Piața Aviato
rilor. Ore în șir, sute de mii de 
bucureșteni trec prin fața tri
bunelor dînd glas bucuriei de 
a trăi o zi de mare sărbătoare, 
raportînd cu mîndrie realiză
rile lor in muncă, manifestin- 
du-și hotărîrea de a adăuga 
noi împliniri celor de pină 
acum. Ochii tuturor se în
dreaptă cu emoție, cu dragoste 
și recunoștință spre tribuna 
centrală, acolo unde știu că 
îl vor vedea pe conducătorul 
înțelept și temerar al națiunii, 
pe cel mai iubit fiu al poporu
lui român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Surisul său, gestul 
binecunoscut cu care răspunde 
uralelor și lozincilor scandate 
dip. sute de mii de piepturi 
rămîn pentru demonstranți o’ 
amintire de neuitat.

în fiecare an, de 40 de ani 
încoace, în mijlocul coloane
lor se află, ca mii și zeci de 
mii de bucureșteni. și munci
torul Gheorghc Scurtu de la 
întreprinderea de mecanică 
fină.

— Nu mi s-a intimplat nicio
dată să trec prin fața tribu
nelor și să nu-mi aduc aminte 
de seara zilei de 23 August 
1944. Le-am spus alor mei, 
atunci : „Foaia asta să n-o ru- 
peți din calendar — ie o zi is
torică, o zi mare !“ Era ziua 
pentru care ne pregătisem, pe 
care o visasem, ziua pentru 
care luptasem. Era ziua aștep
tată cu patimă fierbinte de 
toată suflarea țării — mai pu
țin de mănunchiul de trădători 
care singur se pusese în afara 
neamului. Lucram pe atunci la 
S.E.T. Cuvintele 
ale partidului, 
ziarele, fluturasii

de ordine 
manifestele, 
circulau, de

la om la om : „Sabotați ma
șina de război fascistă !“, „Fie
care român e un soldat 1 Fie-

român luptă acolo unde

se află împotriva nemților !“, 
„Nu vrem să murim pentru 
nemți !“. Ne pregăteam pen
tru lupta cea mare, pentru ziua 
cind il vom izgoni din țară be 
ocupantul hitlerist.

...Gheorghe Scurtu, munci
tor român. Unul dintre milioa
nele de români — muncitori, 
țărani, soldați, ofițeri și gene
rali, intelectuali, meseriași, oa
meni de toate profesiunile și 
de toate vîrstele — în pieptul 
cărora tresălta o sfîntă mînie, 
care așteptau semnalul de lup
tă, semnalul zilei cînd se vor 
ridica ca unul pentru a răz
buna dezastrul la care fusese 
împinsă țara de hoardele lui 
Hitler. Poporul român asculta 
glasul partidului comunist : 
„Este în joc și viața sau moar
tea poporului român, cotropit 
de bande singeroase fasciste 
din Germania și aruncat in 
acest măcel nimicitor" — de
clara Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român în 
iulie 1941, Cu conștiința lim
pede a acestei realități — este 
in joc viața sau moartea po
porului român cotropit de 
hitleriști —■ au acționat comu
niștii, acest adevăr dramatic a 
devenit, curînd, adevărul unui 
întreg popor.

— Este mai mult decît sem
nificativ un. fapt înregistrat de 
istorie — ne spune generalul 
maior <r) Gheorghe Tcodo- 
rescu, comandantul gărzii pa
latului regal în august 1944. 
Voi vorbi, cel mai bine despre 
acest fapt referindu-mă la 
două telegrame schimbate in
tre hitleriști in noaptea' de 23 
spre 24 august. Iat-o pe prima, 
transmisă la ora 1,55 : „Către 
generalul Gerstenberg.. Ordinul 
Fiihrerului : Arestați imediat 
camarila trădătorilor. Formați 
un nou guvern prezidat dg/ un 
general filogerman". Ordinul 
venea din „bîrlogul lupului", 
cartierul general al. lui Hitler. 
La ora 2,58, generalul Hansen, 
comandantul trupelor germane 
din România, trăitor pe acest 
pămînt fierbinte, cunoscind 
exact situația de la fața locu
lui, răspunde : „Raportez că 
nu este vorba de tin puci al 
camarilei de la curte, ci de o 
lovitură de stat bine pregătită 
de popor și trupe". Acesta era 
adevărul, adevărat. Acele ore 
incandescente,. zilele ce ..au u.r-, 
mat, lunile de crîncen război 
purtat pină la victoria finală 
au arătat .că, reînviind glo
rioasele tradiții de la Podul 
înalt 'și Călugăreni. de la Plev
na și Mărășești, românii, toți 
ca unul, ah făcut din pieptu
rile lor un zid de care dușma
nul s-a izbit și ' s-a sfărimat. 
Primele zile de luptă, luptele 
pentru București, le-au dat 
nemților adevărata măsură a 
vitejiei românești.

IUPTELE PENTRU BUCU
REȘTI...". Da. știm des
pre ce este vorba — și. 
totuși, cuvintele ne Sună 
ușor straniu. „Luptele 

pentru București...". Fum. flă
cări, mine, mitraliere, singe... 
Moarte și glorie... Bucureștiul 

nostru, orașul grădină semă
nat cu parcuri și cu flori, 
o uriașă uzină, un uriaș la
borator, un uriaș amfiteatru, 
oraș al cîntecelor și al dragos
tei. oraș al tinereții, Bucu
reștiul nostru, front ? Știm că 
așa a fost, dar această imagine 
dură, dramatică refuză parcă 
să fie montată alături de ima
ginea Capitalei noastre, așa 
cum o cunoaștem, modernul 
București contemporan.

— în noaptea de 23 Spre 24 
august 1944, cea mai lungă 
noapte din viața mea. n-am 
dormit — își amintește cu emo
ție Ion Dobocan, membru de 
partid cu stagiu din ilegalitate. 
Dimineața am ajuns, pentru a 
doua oară în ultimele ore, la 
„Gagel". Acolo aveam una 
dintre cele mai puternice or
ganizații de partid. Era miting, 
oamenii, cum să spun, explo
dau de fericire. Secretarul nos
tru vorbea despre libertate, 
despre lupta împotriva cotropi
torilor, vorbea tare, nu-și mai 
găsea cuvintele de fericire. Cit 
visasem noi ziua asta...

Ochii lui Ion Dobocan se 
umplu de lacrimi ; le privesc, 
emoționat la rîndu-mi. Sînt 
lacrimile memoriei luptătorilor, 
ale oamenilor care au înfruntat 

r-------------------- ISTORIA ÎN IMAGINI---------------

Eroii luptelor de la Băneasa și Otopeni, vitejii ostași ai Armatei Române, cei care, im
preună cu formațiunile patriotice de luptă, organizate de Partidul Comunist Român, au 

eliberat capitala României, sînt primiți cu flori

cu manifes- 
condusă de

La 30 august 1944, primele unități ale Armatei Roșii sosesc Io București, fiind intîmpinate 
tori de caldă prietenie de populația Capitalei, eliberată de insurecția organizată și 

Partidul Comunist Român

schingiuirile, care nu s-au te
mut de moarte, in numele înal
tului lor ideal. Lacrimi de 
bărbat. ,

— A strigat : „Vorbește tova
rășul Gheorghe (sub numele 
acesta mă cunoștea) din partea 
Partidului Comunist !“ încă nu 
mă obișnuisem cu libertatea, 
am tresărit, și imediat mi-a ve
nit să rid. Partidul Comunist 
Român trăia acum la lumina 
zilei, preluase fățiș conducerea 
luptei. Minutele de urale care 
au urmat mi-au; mâi arătat o 
dată, dacă mai era nevoie, că 
partidul, nostru este cunoscut, 
iubit, respectat.

— Ați spus că n-ați dormit 
toată noaptea.

— Primisem sarcină din par-' 
tea partidului, din partea con
ducerii Formațiunilor patriotice 
de luptă : „Gheorghe. încebind 
din minutul ăsta, iei legătura 

DIN DOCUMENTELE VREMII
„în ciocnirea inevitabilă cu forțele hitleriste, Partidul Comunist din România cheamă 

muncitorimea, țărănimea, intelectualii și pe toți cetățenii României la luptă fără cruțare, cu 
toate armele, împotriva dușmanului de moarte al poporului român, pentru asigurarea viitorului
său".

„Ieșirea României din război înseamnă prăbuși
rea Germaniei (...) Prin acest înalt gest, România 
îți asigură libertatea națională și integritatea gra
nițelor".

(Ziarul Pravda, 28 august 1944).

„Istoria poate consemna, pe bună dreptate, re
tragerea României' ca unul dintre evenimentele de
cisive ale întregului război".

(Ziarul New York Times, 25 august 
1944).

„Fapta României constituie un act de mare curaj 
și acest act va grăbi sfirșitul războiului”.

(Postul de radio Londra, 24 august 
1944, ora 5,15).

(Declarația Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
cu privire la actul istoric de la 23 August).

„Ieșirea României din Axă are o importanță co- 
virșitoare nu numai pentru această țară, ci pentru 
întreg Balconul, deoarece prin această lovitură se 
prăbușește întregul sistem de dominație german 
din sud-estul Europei".

(Postul de radio Moscova, 27 august 
1944, ora 11,15).

„Acțiunea României (...) va crea largi fisuri in im
periul balcanic al lui Hitler și va grăbi sfirșitul 
războiului”.

(Ziarul Washington Post, 25 august 
1944).

cu toate fabricile unde avem 
formațiuni de luptă 1 Treci pe 
la toate «punctele de colecta
re» (așa numeam locurile de 
întîlnire) și pentru primele ore 
ale dimineții să mobilizezi toa
te formațiunile patriotice din 

sectorul tău (eram secretarul 
Comitetului de partid al secto
rului I Galben). Adună-i pe 
toți cei instruiți 1“ Aveam circa 
45 de grupe cu aproape 8 000 
de oameni. Toată vara, sub co
manda unor muncitori care 
avuseseră grad in armată, în 
timpul stagiului militar, făcu
seră instrucție -r fără arme, 
bineințeles. I-am mobilizat toa
tă noaptea.

Recitim manifestul Formațiu
nilor de luptă patriotice :

„CETĂȚENI PATRIOȚI! Lup
ta cu arma în mină împotriva 
cotropitorilor nemți a Început. 
Din această clipă, fiecare^ ro
mân e un soldat al României 
libere. Capitala țării, inima 
mișcării de eliberare națională, 
trebuie tinută cu orice preț '. 
CETĂȚENI PATRIOȚI 1 De 
lupta noastră depinde soarta 
țării ! Numai acțiunea orga
nizată, sub ordinele și dispo
zițiile noastre, poate să asi
gure rezistenta și victoria cu 
cele mai mici pierderi ! Ajutați 
și colaborați cu Armata Româ
nă, dati tot concursul iubiților 
și eroicilor noștri ofițeri și sol
dați 1 La luptă hotărîtă cu arma 
în mină 1 Moarte cotropitorilor 
germani 1 COMANDAMENTUL 
FORMAȚIUNILOR DE LUPTĂ 
PATRIOTICE".

— Poporul a ascultat che
marea partidului. Au urmat 
zile de luptă crîncene. Unii în
cepuseră să vorbească . (firesc, 
într-un fel. oamenii erauJsătui 
de război) despre pace. Noi, co
muniștii, știam că .lupta abia 
începe, că insurecția armată 
este doar primul act al revolu
ției. Chiar atunci, ' la mitingul 
de la. „Gagel", vedeam cu 
ochii minții comuna mea nata
lă, Iclod, . aflată sub ocupația 
hortistă. și știam că vom lupta, 
că vom da jertfe de sînge, pen
tru eliberarea ei. a Transilva
niei cotropite ; știam că. vom 
urmări bandele lui Hitler pină 
la completa lor distrugere ; 
știam că aici. în țară, vor urma 
mari înfruntări de clasă, știam 
că în istoria României s-a în
tors marea filă. Și eram încre
zător. ■ vedeam pe chinurile ce
lor din fața mea că partidul co
munist este ascultat, este, cre

zut. este urmat. Și așa este de 
atunci, poporul. îi urmează pe 
comuniști, iar comuniștii știu că 
puterea lor stă în încrederea 
poporului. în politica lor. Cele 
mai mari, mai luminoase spe
ranțe din dimineața de 24 au

gust au fost întrecute cu mult.
— Eu am venit in ’43 la „Ma

laxa" — ne spune frezorul Con
stantin Florea. de la întreprin
derea „23 August". Eram un 
băiat de la țară, aveam 17 ani, 
eram speriat de sărăcie și de 
stăpini, fusesem slugă, nu mă 
pricepeam la politică dar pe 
nemți îi uram. Noi muream de 
foame și ei... Cînd i-am văzut 
în dimineața de 24 august fu
gind ca potîrnichile. mi-a cres
cut inima ; aveau două sedii, 
vorbesc despre ce știu eu, unul 
la Obor și altul la barieră, spre 
Pantelimon. Au fost patru zile 
de lupte grele — dar a fost nu
mai începutul. Au început ma
rile manifestații, nu am lipsit 
la nici una. Noaptea lipeam 
afișele partidului, ale tineretu
lui comunist. La 24 februarie 
eram în Piața Palatului cînd 
s-a tras în. noi. Am crescut și 
eu o dată cu revoluția ; în mar
tie. mobilizat de organizația 
comunistă de tineret, m-am 
înrolat voluntar si am plecat 
spre apus. După Ziua Victoriei 
m-am reîntors la uzină și de 
atunci n-am mai plecat. în car
tea de muncă ara un singur loc 
de muncă : „23 August".

— Destinul dumneavoastră 
este. deci, marcat de două ori 
de „23 August", de două ori 

marea zi a libertății noastre 
v-a însemnat viața. Ați crescut 
o dată cu uzina. Ce ne spuneți 
despre ea ?

— Nici dacă aș vorbi o zi și 
o noapte n-aș putea spune to
tul. Ce să zic ? Cind m-am an
gajat, era de ajuns o jumătate 
de oră ca să cunosc uzina, azi 
cred că nici 48 de ore n-ar a- 
junge. Lucram la un strung 
acționat din tavan cu o curea 
pe o roată, azi sînt multe ma
șini, în alte secții, de care 
nu-mi vine nici să mă apropii, 
așa-s de complicate.

îhtr-adevăr, puterea indus
triei noastre a sporit impresio
nant — pe orizontală șl pe ver
ticală. Bucureștii dau o produc
ție industrială de 14 ori mai 
mare decît a întregii țări în 
1945, anul Victoriei. Marile 
platforme create în anii socia
lismului. modernizarea între
prinsă într-un ritm vertiginos

In „Epoca Ceaușescu" au acor
dat Capitalei României o di
mensiune pe care nici cei mai 
îndrăzneți nu puteau să și-o 
imagineze în acel neuitat Au
gust de foc. August de glorie 
al lui 1944.

e vorbește generalul 
maior (r) Dumitru Vițe- 
leanu :

— In vara lui 1944 
eram maior ; lucram sub

comanda directă a colonelu
lui (pe atunci) Dumitru Dă- 
măceanu, șeful Statului Ma
jor al Comandamentului Mi
litar al Capitalei. Acesta ne-a 
chemat, pe mine și pe ca
maradul și prietenul meu. ma
iorul Ion Rasoviceanu. la jumă
tatea lunii iunie, și. după ce a 
avut cu noi o lungă convorbi
re despre situația militară și 
politică a țării, ne-a cerut 
cuvintul de onoare că nu vom 
divulga nimic ; ne-a făcut apoi 
cunoscut că „în fata perspecti
vei sumbre ce se deschide în 
fata tării, factorii răspunzători 
de soarta poporului român au 
hotărît scoaterea României din 
războiul antisovietic și alătu
rarea ei la coaliția antifascistă". 
Aveam să aflăm ulterior că în 
noaptea de 13—14 iunie. într'-o 
casă conspirativă a partidului 
intrată în istorie, casa din Ca
lea Moșilor 103, generali și ofi
țeri superiori au acceptat planul 
propus de reprezentantul Parti
dului Comunist Român : răstur
narea prin forță a dictaturii mi
litare și întoarcerea armelor îm
potriva Germaniei naziste.

Am început o lungă pregăti
re, intr-un secret absolut, a 
insurecției armate : identifica
rea obiectivelor germane, recu
noașterea lor și precizarea mo
dului cum vor fi blocate, ataca
te și cucerite ; stabilirea modu
lui cum vor fi asigurate și apă
rate obiectivele vitale române; 
apărarea Capitalei împotriva a- 
tacurilor din afară; stabilirea 
posturilor fixe la întretăie
rea marilor artere ale Ca
pitalei. De multe ori, colonelul 
Dămăceanu sosea la întîlnirile 
conspirative aducînd observații 
judicioase, critici sau comple
tări ale planurilor elaborate an
terior sau chiar informații din 
cale afară de prețioase — cum 
a fost, de exemplu, o listă a o- 
biectivelor germane mult mai 
completă,decît cea pe care o a- 
vea C.M.C. Nu am bănuit nici 
o clipă că ele sînt ale co
muniștilor.

Au fost elaborate ordinele 
„Pajura", ordin care însemna 
„alarmarea unităților și confir
ma convocarea comandanților 
acestora la comandament" și 
„Stejar — extremă urgentă" 
care prevedea „intrarea unită- 

f.ilor în dispozitivul prevăzut 
pentru menținerea ordinii in
terne". Aș vrea să se rețină o 
trăsătură a aspectului militar 
al actului istoric de la 23 Au
gust. prin care acesta poate fi 
numit, pe bună dreptate, o 
capodoperă a artei militare. 
Cele două ordine erau cunoscu
te atit de oficialitățile milita
re cit și de germani, pentru c.ă 
fuseseră concepute, chipurile, 
ca reprezentând „protecție îm
potriva unei insurecții comu
niste". Ostașii urmau să intre 
in dispozitivul de luptă ca și 
cum ar fi apărat instituțiile 
hitleriste'Vizate. în toate hi.rtii- 
le oficiale, „Pajura" și „Stejar 
— extremă urgență" însemnau 
„protecție împotriva unei insu
recții comuniste".

RECAPITULAM impreună 
cu interlocutorii noștri 
imaginea zilelor de luptă 
din București și împreju
rimi. zile hotărîtoare pen

tru victoria revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă :

— în sudul Capițalei au exis
tat citeva centre inamice de 
mare importanță : misiunea 
militară germană pentru arma-. 
ta de uscat (azi Academia mi
litară), Misiunea .militară ger

mană pentru armata aerului 
(azi Ministerul Sănătății), ba
riera Rahova. Acestea conturau 
un adevărat triunghi de forțe, 
la care s-au adăugat focarele 
de luptă de pe centura Sud a 
Bucureștilor, cele de la Colen- 
tina și cele de pe cîmpul Co- 
trocenilor (azi cartierul Drumul 
Taberei). în plus, multe alte 
centre de rezistență variabilă 
alcătuind un adevărat sistem. 
Sarcina de a lichida rezistența 
hitleristă de la Misiunea aerului 
— un adevărat ghimpe. în ini-'' 
ma orașului —a fost încredin
țată Regimentului 2 Călărași și 
gărzilor patriotice înarmate. 
După o scurtă dar violentă 
pregătire de foc, la 24 august, 
la ora patru dimineața, a în
ceput atacul. El a fost repetat 
de mai multe ori. Hitleriști! se 
mențineau ferm. Muncitori de 
ia „Malaxa" (azi „23 August"), 
de la Fabrica de piine „Gagel" 
(azi „Steagul roșu"), precum și 
cetățeni din cartier se apropiau 
tiriș prin ploaia de gloanțe cu 
lăzi de muniție necesare osta
șilor din primele rînduri.

Către orele 10, dindu-și sea
ma de zadarnica lor rezistență, 
hitleriștii au hotărît Să se pre
dea, fluturind stegulețe albe. 
Cuibul de rezistentă a fost li
chidat.

Prin lupte grele, prin jertfe 
de singe, au fost cucerite și ce
lelalte bastioane inamice, din
tre care cel mai important era 
Școala - superioară de război. 
Spre veșnică amintire, astăzi pe 
clădirea Academiei militare 
există un „document" de mar
mură. Citim :

„In zilele de 24—25 august 
1944, unități ale armatei româ
ne. împreună cu formațiuni de 
luptă patriotice, luptind eroic 
pentru zdrobirea trupelor liitle- 
riste din orașul București, au 
atacat din mai multe direcții 
sediul misiunii militare germa
ne din România pentru armata 
de uscat, care se afla in clădi
rea Școlii superioare de război. 
După lupte aprige, ostașii ro
mâni au nimicit trupele germa
ne și au cucerit acest obiectiv 
important.

Glorie nepieritoare celor care 
au luptat împotriva fascismului 
pentru libertatea și indepen
denta tării

Lupte crîncene continuau în 
alte puncte ale orașului. în ziua 
de 25 august, un grup de mun
citori de la uzinele „Vulcan", 
împreună cu ostași dintr-o 
subunitate de artilerie, au de
zarmat mai mulți ofițeri și sol
dați. hitleriști care reușiseră să 
se retragă de la Școala supe
rioară de război. Acțiunile ar

matei și ale formațiilor patrio
tice s-au desfășurat sub bom
bardamentul intens al aviației 
germane, care a continuat pină 
in ziua de 26 august.

Rezultatul luptelor a creat 
condițiile necesare pentru tre
cerea la acțiuni ofensive in a- 
fara Capitalei. în seara de 24 
august, s-a luat hotărârea ca 
gruparea de forțe inamice din 
zona Băneasa-Otopeni să fie 
lichidată. Atacul a început in 
după-amiaza zilei de 25 august, 
în dimineața de 27 august, uni
tățile armatei și formațiunile de 
luptă patriotice au reușit să 
încercuiască trupele. hitleriste 
prin interceptarea șoselei Bucu- 
rești-Ploiești și prin ocuparea 
aerodromului Otopeni. Parte 
din hitleriști s-au predat, însă 
o coloană comandată de gene
ralul Gerstenberg a reușit să se 
strecoare . spre nord-est: dar și 
această coloană a fost captura
tă în localitatea Gherghița, la 
25 de kilometri de Ploiești.

...August de foc. August de 
sînge. August de glorie. După 
cinci zile și cinci nopți de lup
te indirjite. „forțele patriotice 
ale armatei și poporului român 
sint stăpine pe situație", (ziarul 
„Ecoul"), zădărnicind încerca
rea bandelor hitleriste de a 
pune stăpinire pe Capitala ță

rii. Bilanțul luptelor este grăi
tor : 6 998 de prizonieri, dintre 
care 7 generali, 536 de ofițeri și 
1 282 subofițeri ; o mare canti
tate de tehnică de luptă captu
rată.

— în ziua de 30 august, ne
dormit!, răniți, mulți dintre 
noi, dar eu sufletele inundate 
de fericire — iși amintește cu 
emoție Ion Dobocan — primeam 
la Obor primele unități ale glo
rioasei Armate Roșii. Intrau in
tr-un oraș liber, un oraș elibe
rat de fiii săi care se bătuseră 
pentru a-1 vedea astfel. Cot la 
cot, armatele române și sovietice 
au mers mai departe și au ur
mărit dușmanul pină in clipa 
marii victorii.

★
„SEMNALUL REVOLUȚIEI 

DE ELIBERARE SOCIALĂ SI 
NAȚIONALĂ. ANTIFASCISTĂ 
ȘI ANTIIMPERIALISTĂ — 
arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Sesiunea so
lemnă comună a C.C. al 
P.C.R., M.A.N. și ConsiliuJ- 
lui Național al 1 F.D.U.S. din 
22 august 1984 — L-A CONSTI
TUIT INSURECȚIA ARMATA, 
ORGANIZATA ȘI CONDUSĂ 
DE PARTIDUL COMUNIST 
ROMAN. IN ALIANȚĂ CU 
ALTE FORȚE POLITICE. PRE
CUM ȘI CU ARMATA (...). 
TREBUIE SA SPUNEM. CU 
LEGITIMĂ MINDRIE, CĂ RE
ALIZĂRILE DIN EPOCA DES
CHISA DE REVOLUȚIA DE 
ELIBERARE SOCIALĂ ȘI NA
ȚIONALĂ DIN AUGUST 1944 
REPREZINTĂ O ÎNCUNUNA
RE STRĂLUCITA A LUPTELOR 
DE VEACURI ALE POPORU
LUI NOSTRU PENTRU O 
VIAȚĂ LIBERĂ, INDEPEN
DENTA SI FERICITA, O PU
TERNICĂ AFIRMARE A FOR
ȚEI CREATOARE A ÎNTREGII 
NAȚIUNI".

Ziua de 23 August, zi cardi
nală a destinului românesc, 
este cuhnea însorită a unui 
drum de secole, drum de lupte 
și sacrificii, de lupte și victorii. 
Ea a deschis drumul tuturor 
marilor izbînzi care jalonează 
calea mereu ascendentă a na
țiunii ; ea este ziua de geneză 
a mersului neabătut înainte al 
poporului român pe drumul so
cialismului și comunismului.

Rememorînd grelele bătălii 
pe care glorioasa armată româ
nă Ie-a purtat pentru eliberarea 
teritoriului' României, pentru li
bertatea Ungariei, Cehoslova
ciei și Austriei. rememorind 
Ziua Victoriei, știm că acolo, la 
începuturi, a fost cea mai mare 
zi din istoria milenară a nea
mului : 23 August 1944.

Georqe-Radu CH1ROV1C1
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un municipiu in plină dezvoltare urbanistică E. Dichiseanu
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FINALIZAREA NEÎNTÎRZIATA 
A PROPUNERILOR CETĂȚENEȘTI

ADUNĂRI FESTIVE CU PRILEJUL „ZILEI SĂNĂTĂȚII"

,,Dezvoltare fără precedent !". Ex
presie auzită frecvent și pretutindeni 
in țară. Dar. in fiecare caz. expri- 
mind un specific al locului despre 
care e vorba. Prin ce se particulari
zează această realitate la Giurgiu — 
iată ce am căutat să aflăm de la ce
tățenii municipiului și de la depu
tății lor.

In cițiva ani, practic în actualul 
cincinal, giurgiuvenii au reușit să-și 
dezvolte orașul in mai mare măsura 
decît izbutiseră s-o facă generații 
după generații în istoria lui multi
seculară. Argumente pentru aseme
nea afirmații? în 1985, producția- 
marfă industrială a orașului va fi 
dublă față de cea a anului 1982. lai
cele aproape 4 000 de apartamente 
construite in cincinalul acesta se 
adaugă celor anterioare, întregind un 
fond locativ nou de aproape 12 000 
apartamente. Aceste realizări, cu 
adevărat spectaculoase, continuă, de 
fapt, puternica dezvoltare pe care a 
cunoscut-o orașul Giurgiu, aidoma 
tuturor localităților patriei, în anii 
socialismului și cu deosebire in cei 
20 de ani luminoși ai „Epocii 
Ceaușescu". Semnificativ în acest 
sens este faptul că întreaga produc
ție industrială a orașului din anul 1965 
se realizează acum în doar zece zile!

Pe temeiul unor asemenea însem
nate prefaceri economice și sociale, 
platforma electorală a F.D.U.S. a 
prefigurat noi ritmuri impetuoase, 
aceeași preocupare pentru înflorirea 
orașului — la realizarea cărora un 
rol important vor avea și în conti
nuare cetățenii. Să reținem doar- că 
între alte obiective, se vor construi 
in cincinalul viitor nu mai puțin de 
9 000 noi apartamente, în care se 
va muta o populație echivalentă cu 
40 la sută din cea actuală, precum și 
un nou spital, un mare magazin uni
versal. o piață, un complex sportiv, 
un hotel etc.

Cetățenii au propus, 
cetățenii înfăptuiesc, 

cetățenii vor beneficia
Cum se reflectă aceste realizări in 

viața cetățeanului? Iată, de pildă, ce 
ne relatează unul din tinerii munci
tori ai întreprinderii pentru con- 
st.-ncții de mașini și utilaj greu :

Lucre® într-o secție de mare 
complexitate tehnică, care a intrat în 
funcțiune în cincinalul actual. Acest 
lucru m-a și -determinat să învăț in 
continuare, să merg la liceul seral, 
unde sint. de altfel, înscriși numeroși 
colegi de serviciu. în aceeași secție 
cu mine, continuă Petre Brezaie, lu
crează și soția mea. Am primit un 
apartament frumos.
(deocamdată! 
muncitor). 
locuitor al 
dezvoltării

avem un copil 
zîmbește tînărul 

Pentru toate acestea, ca 
orașului, ca beneficiar al 
lui. am ținut să prestez

Dintotdeauna creația lirică a constituit o prezență marcantă în pa
ginile revistelor noastre de cultură, bucurîndu-se de o binemeritată 
audiență in rindul publicului larg de cititori. Mari voci ale lirismului 
românesc - istoria literară stă mărturie - s-au făcut mai întîi auzite 
prin intermediul paginilor de revistă. Această tradiție ilustrată de mari 
creatori ca Alecsandri, Eminescu, Coșbuc, Blaga, Bacovia, Arghezi este 
continuată în chip firesc in zilele noastre, cînd în paginile tuturor reviste
lor literare și culturaț-artistice poezia își legitimează locul distinct prin 
forța și profunzimea mesajului, prin capacitatea de a emoționa, de a în
duri conștiința și sensibilitatea cititorului. Tocmai de aceea ne propunem 
ca, într-un ciclu de articole, să analizăm calitatea creației publicate în 
reviste, universul de idei 
Pentru început ne vom 
Astra, Ateneu.

Cind losif Vulcan anunța 
snește „cu bucurie' 
nele talentelor poetice de pe tot cu
prinsul românesc, el o făcea in nu
mele unui crez și al unei datorii : 
credința în puterea poeziei de a fi un 
adevărat pedagog al neamului, și, în 
consecință, datoria literaților. oame
nilor de cultură, precum și a publica
țiilor de a nu lăsa să moară necu
noscute mlădițele talentului, vocile 
originale ale acelora care au ceva de 
spus. De aceea, „Cu bucurie deschi
dem coloanele foil noastre" a deve
nit o rubrică și o deviză cu o semni
ficație aparte în relativ lunga isto
rie a presei culturale și literare. Căci 
„cu bucurie" trebuie nu numai aș
teptate. dar și căutate, stimulate ta
lentele poetice reale, iar revistele 
noastre de cultură nu-și pot face 
mai bine datoria. în această privință, 
decit valorifici nd cu competență, 
discernămînt artistic și ideologic 
creația lirică din fiecare zonă a țării. 
Nu este de loc ușor. O primă difi
cultate constă în valul abundent al 
acestei producții din care numai se
lecția judicioasă poate asigura ori
cărei publicații o consistentă vitrină 
poetică. Răsfoind cîteva dintre re
vistele de cultură — Astra, Argeș, 
Ateneu — dăm de multe versuri care 
îndreptățesc speranțele cititorilor. De 
la pastel și poezie de notație la li
rica reflexivă, politică și patriotică, 
cu energice accente civice ori poeme. 
consacrate marilor eroi ai neamului, 
evenimentelor de răscruce din isto
ria patriei — iată vasta gamă pe care 
se înscriu multe acorduri lirice din 
revistele numite mai sus. Este, fireș
te. de menționat contribuția pe care 
o au la ridicarea calității poeziei pu
blicate. in revistele amintite, poeții 
consacrați. bine cunoscuți cititorilor, 
de la Mihai Beniuc și Tiberiu Utan 
pină la Horia Bădescu. George Țâr- 
nea. Dan Rotaru ș.a. Dar., desigur, 
misiunea plină de răspundere a re
vistelor este, in primul rind, de a 
stimula, orienta si promova talentele

că pri-
in Familia sem-

anul trecut 200 de ore de muncă pa
triotică pe șantierele de construcții. 
Dar ce vă spun nu e ceva deosebit, 
la fel pot vorbi mulți dintre tovarășii 
mei de muncă, la fel pot vorbi mii 
dintre giurgiuvenii de azi.

— Sint, intr-adevăr, lucruri firești, 
mai ales pentru tineri, șint împliniri 
obișnuite ale vieții oamenilor de zi 
cu zi, avea să ne spună, apoi, depu
tatul Ion Panait. vechi muncitor 
ceferist. Noi însă, cei care am mai 
apucat și alte vremuri, știm că „fi
rescul" acesta era în trecut doar un 
vis pentru o familie muncitorească 
— un vis care nu se putea înfăptui 
nici după o viață întreagă de muncă 
aspră. Despre aceste lucruri am 
vorbit și la adunarea cetățenească 

ÎNSEMNĂRI DIN MUNICIPIUL GIURGIU
• Realizări economice și edilitare care au făcut orașul 
de nerecunoscut ® Proiecte demne de gospodari vrednici

dinainte de alegeri. Să nu uităm de 
unde am plecat, fiindcă numai așa 
putem aprecia corect unde am ajuns, 
cit de schimbat în bine este prezen
tul . și ce înseamnă perspectivele de 
viitor. Căci dacă am făcut multe, 
mai avem de făcut și mai multe.

Sînt gînduri pe care într-un fel 
sau altul le-au exprimat și alți depu
tați aleși la 17 martie. în această or
dine de idei, deputatul Silviu Nistor 
avea în vedere unul din locurile în 
care deviza „mai avem mult..." se 
transpune rapid în limbajul concret 
al faptei. Este vorba de accelerarea 
termenului de execuție a celor 100 de 
apartamente din „Ansamblul 2 S“ de 
pe Calea Bucureștiului. din circum
scripția sa. Ca și alți cetățeni care 
participă prin muncă patriotică la 
construirea blocurilor de locuințe, tî
nărul muncitor Stoian Drăghia. de la 
Șantierul naval, are un motiv in plus 
să lucreze oît mai inimos. Este tre
cut, la unitate, primul pe listă, pen
tru a primi o locuință cu trei came
re. Un beneficiar din cei peste 1700 
ai acestui an. Număr record ’ pentru 

‘Giurgiu, municipiu cu circa 65 000 de 
locuitori.

Si încă o precizare. Toate locuințe
le noi vor fi racordate de la bun în
ceput la rețeaua de termoficare. 
Amănunt semnificativ pentru un oraș 
în care termoficarea a început abia 
anul acesta, odată cu punerea in 
funcțiune a primului grup energetic, 
de 50 MW al noii centrale electrice 
și de termoficare pe -cărbuni. Alte 
două grupuri de aceeași capacitate 
vor fi puse în funcțiune in cursul 
acestui an — și astfel toate blocurile 
din Giurgiu vor beneficia de această 
soluție energetică economicoasă și 

și sentimente, diversitatea modalităților artistice, 
opri la creația din paginile revistelor Argeș,

locale, de regulă grupate în cenaclu
rile din școli și facultăți, din între
prinderi și institute de cercetare, 
adevărate „școli de poezie" din care, 
dacă nu se vor naște marii poeți de 
miine, este sigur că se pot forma 
bunii cititori de poezie. La Pitești 

există, în această privință, o merito
rie tradiție, știut fiind că, printr-un 
cenaclu precum „Liviu Rebreanu" au 
trecut poeți cunoscuți ca Horia Zilie- 

• ru. Nicolae Ioana. Cezar Baltag,
Ileana Mălăncioiu. Daniel Turcea, 
Dumitru M. Ion ș.a. în virtutea aces
tei experiențe, revista Argeș își face 
o preocupare ce o onorează din pu
blicarea tinerilor poeți din oraș și 
județ, din alte zone ale țării. Tot aici 
poate fi menționată o. frumoasă ac
țiune menită să stimuleze si să în
drume tinerele talente, lirica patrio
tică, cu larg suflu cetățenesc ; con
cursul de poezie Poetul și cetatea. 
Iată versuri notabile, date la iveală 
grație acestui concurs : „în tara unde 
codrul are / culoarea ochilor căprui / 
și orga ierburilor cintă / eroii ador- 
miți sub grui / mesteacănul, in nă
pădirea / ninsorii de petale plinge / 
și cai cu frîiele de aur / ne-alunecă 
domol prin singe" sau aceste cadențe 
solemne ce amintesc de un poem de 
Ion Gheorghe: „El grăiește adevărul 
în numele adevărului. / El își priveș
te mîinile știindu-și mîinile sale / 
bătătorite de muncă. / El îți privește 
ochii cu privirea izvoarelor / ce li
ber spre valea soarelui curg. ! EI 
grăiește adevărul în numele nostru. / 
El ascultă iarba, mugurii și fructele, 
florile / născute fără îngrădire. / 
Pentru că tot ce este în patrie 
iubește, de la bobul / de nisip și 
pînă la vulturul zării. / Și tot ce-i a 
lumii hărnicie pașnic, iubește / într-o 
adincă iubire. / El clopotul cerului 

eficace. De altfel, chiar în aceste zile, 
cetățenii, în frunte cu deputății lor, 
lucrează și ei lă extinderea acestei 
rețele in cartierul Oinac.

Program de lucru clar, 
transpus operativ în practică

Amănunte despre centrala electri
că și de termoficare ne-a furnizat 
primarul municipiului. Dumitru Po
pescu. Venea tocmai de acolo. Căci, 
în general, primarul e cam greu de 
găsit în biroul său, locul prioritar 
de muncă fiindu-i terenul : șantie
rul generalizat care a devenit Giur- 
giul acestor ani, noile obiective de 
investiții, cartierele orașului...

— Firește, pe lîngă .realizarea noi
lor obiective în domeniul construc
țiilor, acordăm toată atenția și pro
blemelor curente, ne spune primarul. 
Imediat după alegeri am întocmit un 
program de lucru cuprinzând „ur
gențele" legislaturii, care sint în 
același timp și urgențele-acestei pri
măveri. Am inclus aici, pe prim 
plan, propunerile cetățenilor referi-., 
toare la înfrumusețarea și curățenia 
orașului. Pentru a trece operativ la 

. transpunerea în practică a propune
rilor cetățenești de importantă ob
ștească, am format cinci colective 
de sprijin și coordonare, fiecare 
avînd repartizată o zonă a orașului, 
conduse de deputați realeși în a- 
ceastă legislatură, oameni cu expe- 

< riență în activitatea obștească. Con
siderăm că în felul acesta am în
ceput „instruirea practică" .și fami- - 
liarizarea deputaților aleși pentru 
întîia oară cu sarcinile ce le revin.

Luăm cunoștință de acest pro
gram nu răsfoind filele vreunui do
sar, ci la fața locului, practic, in 
desfășurarea muncii, unde aproape 
cinci mii de cetățeni sînt antrenați 
în materializarea lui. în circum
scripția deputatului Bone Stan se 
lucrează intens la balastarea stră
zilor Clopotari și Cărămidarii Vechi. 
De îngrijirea parcurilor s-a angajat 
să răspundă deputatul Ion Dincă. și 
el nou ales. în altă parte se plan
tează pomi. în multe locuri se re
pară garduri și se amenajează locu
rile de joacă pentru copii. La blocul 
„60“ se curăță spațiile comerciale 
pentru darea lor în folosință. Și 
enumerarea ar putea continua, 
toate fiind activități cu o pon
dere însemnată în realizarea unor

J»
privește nevrînd să se spargă / țăn
dări peste fragilele hotare ale lumii. / 
El dorește binele aici, acum și în 
lume. / El este gospodarul harnic ce 
mindre-și dorește / grădina și viața 
neamului său" sau, în sfirșit, acest 
emoționant elogiu adus țăranului ro
mân : „La orizont / lama de piatră 
a plugului. / Se luminează de ziuă in 
pămint. / înainte plugul / cu vîrful 
incandescent / sfîrîind în apa vieții 
și a morții / în urma lui țăranul / 
cu cerul lipit de spinare / ține strîns 
de coarne I să nu le scape intr-un 
pustiu. / să nu-i fugă într-un război 
apropiat. / Și cînd doarme pentru o 
clipă / strînge coarnele tari / 
mele încrețite ca munții / și 
că ține în pumni / comorile 
pămint. / Boii trag / înjugați 
lor de sudoare / suflă cu nările di
latate / în jarul proaspăt din braz
dă. / înainte plugul / cu vîrful in-

cu pal- 
visează 
acestui 
în aura

POEZIA IN REVISTE (i)

candescent / străbun meteor al țărâ
nii, / în urmă țăranul / ca o coamă 
de spice". Iată deci că asemenea con
cursuri bine organizate de reviste, 
girate de scriitori autentici. îmbogă
țesc peisajul liricii sociale și patrio
tice, scot la iveală universuri poe
tice unde își găsesc locul meritat iu
birea de patrie, cinstirea marilor 
evenimente și eroi ai poporului. Fap
tul trebuie subliniat cu atît mai 
mult cu cit, alteori, paginile aceleiași 
reviste, dar și ale altora dintre cele' 
citate, se văd umezite de ploaia țîrîi- 
toare a unui lirism mohorît .și tom
natic, anemic și astenic, cel mai ade
sea de sorginte epigonică, născut la 
umbra unor mari modele : Bacovia, 
Arghezi „citiți"■ prin ochelari minu- 
lescieni, dar și reflexe tîrzii ale 
poeziei de album, minoră si senti
mentală. plină de tristeți contrafă
cute : „De n-ai fi dusă cum te-ai 
dus / pe dinlătmtrul meu m-aș duce / 
m-aș face golgotă și cruce / și chiar 
în mine-acolo sus / te-aș răstigni ca 
pe-un isus / și-am răsări din jertfa 
sfîntă..." sau acest murmur banal al 
unei neputințe caricaturale : „cu
rajul meu șade-n genunchi în mine / 
de parcă-și stă 
moare / (...) / ii 
demnitate / mă 
raj ! !— n.n.) !și __ ____ __ _ ___ .
Din păcate, asemenea versificări mi
nore ale unor vagi ori tulburi melan
colii ocupă un spațiu destul de larg 
în paginile revistelor, indicînd un evi
dent deficit de îndrumare, de orien-

la capul său cind 
injectez un dram de 
uit prin el (prin cu- 
văd cum îi e bine“.

de milioane lei 
prestațiile edili- 

ce se vor efectua 
muncă patriotică, 
mai mult decît în
Nu sint. totuși, la- 

„liniștite" ?

economii de 60 
— cit reprezintă 
tar-gospodărești 
anul acesta prin 
cu zece la sută 
anul precedent.

întrebăm : —
Giurgiu și locuri mai...

— Ba da, există, răspunde tova
rășul Emanoil Ancu, secretar al co
mitetului de partid municipal, de
putat cu experiență, care cunoaște 
bine oamenii și realitățile orașului. 
Nu este însă un loc scăpat din aten
ția deputaților, ci este chiar unul 
inclus între urgențele primăverii.

Și, într-adevăr;- în zona Cornișa, 
unde sint loturile de legume ale 
orășenilor care locuiesc la blocuri, 
munca păstrează ceva din tihna 

■ fostului orășel patriarhal.
— Cultivarea micii suprafețe de 

pămint pe care am primit-o în fo
losință este, pentru mine și familia 
mea, o adevărată destindere după 
orele de serviciu, ne spune Gheor- 
ghe Crețeanu, muncitor la „Dună
reană". Anul trecut de pe acest te
ren : „mi-am făcut piața", ba mai 
rai-a și prisosit, așa că anul acesta 
am încheiat un contract cu statul.

Sint pe Cornișă șase hectare și 
jumătate de grădini, iar anul acesta 
cetățenii au cerut deputaților să li 
se mai repartizeze încă o zonă, ne
cultivată pînă in prezent, o supra- 

. față mlăștinoasă. Anul trecut pro
ducțiile obținute de pe aceste loturi, 
ca și de pe spațiile cultivate între 
clădiri, au asigurat jumătate din 
cesarul de legume al locatarilor 
blocuri.

„Locuri liniștite", de destindere ac
tivă, sint și de altă natură la Giur
giu. Deși orașul lor se află într-o 
asemenea efervescență constructivă, 
oamenii găsesc timp și pentru o car
te, și pentru un film, și pentru un 
spectacol la teatrul „Ion Vasilescu" 
din localitate. Cincinalul următor 

. prefigurează pentru municipiul Giur
giu înfăptuiri și în domeniul cultu
ral, pe măsura celor economice și so
ciale. Se vor construi, astfel, o casă 
de cultură, un cinematograf, o școală 
cu 24 săli de clasă. La rindul lor, ce
tățenii au propus — în 
tilniri cu candidați! — 
tribuție proprie să se 
unele amenajări legște 
acestor locuri.

Istorie care se scrie și azi, cu ma
juscule, la Giurgiu, unde cetățenii, 
în frunte cu deputății — îndrumați 
de comitetul municipal de partid — 
muncesc, cu dăruire și responsabili
tate. avînd mereu în față sintagma 
devenită simbol și pentru orașul 
lor, ca pentru întreaga noastră so
cietate : „Dezvoltare fără prece
dent !“.

ne
din

recentele în
că prin con- 
realizeze și 

de istoria

Ion MARIN

tare și selecție. Căci nu aceasta ar 
putea fi. desigur, calea fertilă pe 
care revistele sint datoare să orien- . 
teze talentele, numeroase și variate, 
viguroase și originale din cenaclurile 
și cercurile literare ale județelor 
respective. în contrast cu această de
rogare de la exigențele adevăratei 
calități trebuie să consemnăm cu 
bucurie că patria cu oamenii și fru
musețile ei. istoria zbuciumată a 
poporului, temele realității de azi gă
sesc un larg ecou in creația lirică a 
copiilor și elevilor, creație căreia 
toate revistele amintite îi consacră 
rubrici speciale. O lăudabilă atenție, 
pe deplin meritată de valul de 
prospețime și sinceritate necontrafă
cută pe care acești tineri aspiranți la 
stima cititorului îl aduc în paginile 
publicațiilor.

Fiind vorba despre lirica patrioti
că, poezie cu o tradiție atît de boga

tă în creația românească, este cazul 
să observăm că. cel puțin în unele 
cazuri, în pagina revistelor ajung cu 
prea mare ușurință și versificări ba
nale. frlzînd lipsa de calitate a unei 
„maculaturi" literare incompatibile 
cu conținutul omenesc al unor mari 
și nobile simțăminte. Prea multe 
sint clișeele care circulă într-o bună 
parte din versurile dedicate unor mari 
iubiri, prea neîngrijite și declarative 
sint expresiile ce încearcă a le tra
duce. Iată asemenea versuri lipsite 
de orice_ fior : „Cu patria pe gură 
m-âm născut / din pîntecul mamei 
trecînd în lumină... / cu patria pe 
gură vin la sărbătoare (...) cu patria 
pe gură voi trece dincolo / mereu în 
somn la sîn cu ea / de dorul patriei 
nu pot să tac / e tot ce am — averea 
mea" (Ateneu, 8/1984). Expresia poe
tică a unui sentiment atît de pro
priu tuturor nu se poate întemeia, 
evident, pe improvizații stîngace. 
Asemenea teme lirice presupun un 
anumit regim sufletesc și expresiv. 
Nu poți invoca „patria" atunci cînd 
n-ai nimic de spus, așa cum e cazul 
și cu apest „text" intitulat atît de 
orgolios „Text al recunoașterii pro
priei voci", dar în care. vai. nu poți 
recunoaște decît incapacitatea auto
rului de a înălța cîntecul dorit 
„memoria mi-e sufletul... / — Bata
lioane de calcule, guri de apă / 
vînturi neglijate ; șoseaua / rezistă, 
piatra e dură / infinită-i numără
toarea. nu-s multi anii-lumină . / — 
Clădirile nu închid ochii, șoselele nu

„Ziua sănătății" poar- 
„Tinerețe sănătoasă — 
bunurile noastre de 
de mare actualitate în 
și în toată lumea, cu 
cu cit, pe baza inițiati-

„Ziua sănătății" a fost marcată, 
vineri și simbăta, în București și in 
țară, prin adunări festive care au 
reunit cadre medico-sanitare.

Inscriindu-se într-o frumoasă tra
diție, această sărbătoare instituită 
în 1968 de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului. a prilejuit bilanțul realizărilor 
dobindite in domeniul. îmbunătățirii 
stării de sănătate a poporului nostru.

în acest an, 
tă ca generic 
unu] dintre 
preț", subiect

■ țara noastră 
atit mai mult . . 
vei românești, Organizația Națiuni
lor Unite a declarat anul 1985 An 
Internațional al Tineretului. Parti- 
cipanții la adunările festive s-au an
gajat, în numele întregului personal 
muncitor din unitățile sanitare, de 
a munci cu pasiune pentru asigu
rarea sănătății tuturor cetățenilor, 
de a continua amplul program pri
vind îmbunătățirea indicatorilor de
mografici, creșterea sporului natu
ral al populației, perfecționarea per
manentă a ocrotirii mamei și copi
lului. dezvoltarea armonioasă a ti
nerei generații, apărarea sănătății 
întregului popor.

Totodată, ei au reafirmat atașa
mentul la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, pen-

7 APRILIE „Ziua sănătății"
După cum este cunoscut, ziua de 

7 aprilie este declarată de Organi
zația Mondială a Sănătății ca „Zi 
a sănătății" in lume. în țara noas
tră. această zi este dedicată marcă
rii, de către personalul sanitar, de 
către întregul nostru popor, a ma
rilor realizări și cuceririlor revolu
ționare în promovarea și apărarea” 
sănătății, în creșterea noii calități a 
vieții, in ridicarea continuă a vigo
rii și tinereții națiunii noastre.

In acest an, „Ziua sănătății" este 
pentru cetățenii României socialiste 
un minunat prilej de a face bilan
țul mărețelor realizări obținute de 
țara noastră în cele două decenii 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea. care l-a ales in funcția su
premă. de secretar general al parti
dului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în amplul proces de pre
faceri înnoitoare. în toate domeniile 
vieții economice și sociale, caracte
ristice acestei perioade, problemele 
ocrotirii sănătății, ca una din com
ponentele de bază, esențiale, ale nix 
vejului de trai al oamenilor, s-au 
bucurat de o excepțională și consec
ventă atenție. Materializînd și in 
acest domeniu umanismul politicii 
partidului. în mai toate zonele țării 
au fost ridioate grandioase edificii 
ale sănătății, fonduri importante au 
fost alocate creării unor condiții me
reu mai bune de 
a populației.

Ca o expresie 
nuității acestor 
greșul' al XIII-lea al Partidului Co
munist Român a fundamentat orien
tările clare și a formulat obiective
le prioritare în domeniul ocrotirii 
sănătății. Au fost adoptate impor
tante măsuri și programe 
creșterea nivelului sanitar, menți
nerea tinereții și vigorii poporului 
nostru, ca o expresie a grijii fată de 
viitorul României. Sîntem. pe deplin 
conștienți de faptul că la traducerea 
în viață, în mod exemplar, a aces
tor hotărîri și programe. întregului 
corp medical, tuturor celor ce lu
crează în sistemul sanitar le revin 
importante răspunderi. în lumina a- 
cestor obligații, de „Ziua sănătății" 
ne reînnoim angajamentul de a ne 
îndeplini cu devotament sarcinile 
ce ne revin, de a îmbunătăți cali
tatea și eficiența serviciilor medica
le. de a determina creșterea conti
nuă a responsabilității și competen
ței întregului personal medico-sani- 
tar, punînd în centrul preocupărilor 
și acțiunilor noastre orientarea spre 
medicina omului sănătos, imprimînd 
asistentei medicale un tot mai pro
nunțat caracter profilactic, perfec- 

asistentă medicală

elocventă a conti- 
preocupări. Con-

privind

întorc capul, energia — pe cine în
fruntă ? / mișcare zugrăvită pe zid / 
nemișcat nucleul culorii încinse / — ' 

, închizi ochii. întorci capul, treci mai 
departe / sub brațul Patriei. Lu- 
rriea-i / rotită redîndu-mi propria 
voce : — cine închide .ochii, cînd 
doar eu sînt cu tine / cine trece mai 
departe, cînd în același pat odihnim / 
cine întoarce capul, căci pe cine voi 
mai iubi / voinicește trece Demnita
tea geometric dansînd: — / mîna stin
gă în față, mîna dreaptă în spate !“. 
Oricît de „voinicește trece Demni
tatea", poezia nu... trece un elemen
tar examen al calității artistice din 
pricina inexistentului său conținut de 
idei. A trecut totuși peste exigențele 
redacției și s-a trezit în pagina re
vistei, ca și altele de aceeași „ținută". 
Elena Cristina Sanea, elevă în clasa 
a V-a. găsește. în schimb, cuvintele 
frumoase, necunoscute autorului de 
mai înainte, spre a-și exprima dra
gostea de țară : „Ești scrisă-n trei 
culori de inimi / Măreață vatră de 
povești / Cu ochi albaștri de cicoa
re / Și galben grîu ce zămislești / 
în inimi roșie ne ești / Căci te iu
bim nețărmurit..."

Nici Eminescu nu este scutit de 
furia amoroasă a versificatorilor : 
„Pentru Eminescu nu mai e nevoie 
de nici un vers scris — zice cu 
dezarmantă sinceritate unul dintre ei, 
continuind, totuși, să scrie: Poetului 
Mihai Eminescu îi sint deajuns veș
nicii© toate /.../ Eu doar gîndesc cum 
să fac / să fie bine, in inima mea 
el să existe, ca aerul / nepieritor în 
nări de trăpaș" I ! „Gîndul" putea 
rămâne, în beneficiul paginii albe, la 
locul Iui : așa era „să fie bine" ! Și, 
din nou, o etevă, Liliana Păun din 
clasa a VIII-ă găsește cuvinte mai 
potrivite iubirii, dar și respectului pe 
care le datorăm poetului nostru : 
„Cad fulgii de zăpadă aurie / în li
terele poeziei românești / ianuarie 
din nou învie 7 chipul tău visător la 
Ipotești / Pădurea de argint încă păs
trează / urmele tale în tipar de cea
ră 7 să te putem și astăzi urmări / 
în sufletul Moldovei iară / Luceafăr 
viu al slovei din Carpați, / fiu drag 
al plaiurilor de baladă, / ucenicim la 
graiul tău de aur / prin tine țara-n 
lume știe să se vadă". într-adevăr, 
în Moldova. Ia Bacău și la Boto
șani, la Brașov și la Pitești mulți 
„ucenicesc" la graiul de aur al aces
tui „Luceafăr viu al slovei din Car
pați". Tocmai de aceea revistele nu 
se pot mulțumi cu. o generozitate 
simplist concepută găzduind fără 
discernămînt orice fel de poezie.

C. STĂNESCU 

tru triumful cauzei socialismului în 
România, al păcii și progresului în 
întreaga lume.

în încheierea adunărilor festive 
au fost adoptate telegrame adresate 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

în telegrama adresată de cadrele 
medico-sanitare din Capitală se 
spune : Participanții la adunarea 
organizată in Capitală cu prilejul 
„Zilei sănătății" vă exprimă cele mai 
alese gînduri și sentimente de stimă 
și recunoștință fierbinte pentru pre
ocuparea și grija dumneavoastră 
permanentă pe care Ic manifestați 
față de ridicarea nivelului de trai, 
de civilizație și sănătate al poporului 
nostru, pentru 
lității umane.

Actul istoric 
voastră, mult 
varășe Nicolae Ceaușescu, în înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România, constituie pen
tru noi toți, muncitorii sanitari din 
municipiul București, 
solemn de profundă 
mindrie patriotică în 
rile noastre de înaltă stimă, nețărmu
rită dragoste și aleasă gratitudine se 
îndreaptă din nou spre dumneavoas
tră, neobosit și înțelept conducător 
al României socialiste moderne.

dezvoltarea persona-

al realegerii dumnea- 
iubite și stimate to-

un moment 
și justificată 
care gîndu-

Victor CIOBANU, 
ministrul sănătății

tionarea mijloacelor de apărare și 
promovare a stării de sănătate și a 
capacității de muncă a personalului 
muncitor, dezvoltarea cercetării .ști
ințifice medicale, potrivit specificu
lui țării noastre.

Dispunem, pentru aceasta, de o 
bază materială de excepție, care in
clude 5 700 dispensare de medicină 
generală, judicios amplasate pe te
ritoriu, atît în comune, orașe, cit și 
în întreprinderi, pe șantiere. în școli 
și in alte colectivități de copii și 
tineret. Pentru asistența ambulato
rie de specialitate, județele dispun 
de peste 500 dispensare-policlinici 
cu numeroase cabinete pe diferite 

de re
de bal- 
de ex- 
și alte 

și servicii cu largi impli- 
buna desfășurare a actului
un personal medical de

discipline medicale, iar in municipii 
și orașe, în centrele muncitorești și 
in localitățile agroindustriale mari 
funcționează 422 spitale, cu aproxi
mativ 200 000 paturi. S-au organizat 
și dezvoltat, în ultimele două dece
nii, numeroase alte unități sanita
re, cum sînt stațiile de salvare, cen
trele de recoltare și conservare a 
sîngelui, spitalele și secțiile 
cuperare medicală, serviciile 
neofizioterapie, laboratoarele 
plorări funcționale, precum 
instituții 
cații în 
medical.

Avem
prestigiu, oameni dăruiți cu pasiune 
profesiei nobile pe care și-au ales-o. 
Alături de cei peste 46 000 medici, 
inclusiv stomatologi. în unitățile sa
nitare își desfășoară activitatea a- 
proxlmativ 132 000 cadre sanitare cu 
pregătire medie, ceea ce situează 
România printre țările ce se bucură 
de o bună acoperire cu personal sa
nitar. Datorită echipamentului teh
nic modern al instituțiilor speciali
zate și ca o consecință firească a 
perfecționării permanente a pregă
tirii cadrelor sanitare, practic, pu
tem afirma că medicina româneas
că poate răspunde, cu competentă și 
la un nivel ridicat de profesionali- 
tate. 
suri 
cial, 
ta te.
unor 
zînd 
cadrul favorabil pentru perfecționa
rea procesului complex al asistentei 
medicale, continua îmbunătățire a 
sănătății populației.

In acest an, „Ziua sănătății" este 
celebrată, după cum a stabilit Or
ganizația Mondială a Sănătății, sub 
deviza „Tinerețe sănătoasă — unul 
dintre bunurile noastre de preț" — 
temă organic legată de inițiativa tă
rii noastre, izvorîtă din concepția 
profund umanistă a președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. prin care 
anul 1985 a fost proclamat de către 
Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite drept „Anul In
ternațional al Tineretului". „Ziua 
sănătății" se va insera organic în

oricărei cerințe. Amplele mă- 
luate pe plan economic și so- 
în toate domeniile de activi- 

ca și punerea în aplicare a 
largi programe de acțiune vi- 
sănătatea publică, au asigurat

t
co-
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celo 
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însuflețiți de pilduitorul exemplu 
de dăruire patriotică și de eroică pa
siune revoluționară cu care dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului român, acționați pentru bi
nele și propășirea tuturor 
României, vă rugăm să primiți 
giul pe care vi-I aducem din 
cui inimilor noastre, odată cu 
mai vii mulțumiri și profunda
tră recunoștință pentru grija perma
nentă pe care o purtați dezvoltării 
domeniului sănătății, asigurării 
tuturor condițiilor necesare îmbună
tățirii necontenite a nivelului de 
trai material și spiritual al întregu
lui popor.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, că vom 
face tot ce ne stă în putință pentru 
ridicarea calității asistenței medicale 
a populației municipiului București, 
pentru obținerea celor mai bune re
zultate in ocrotirea sănătății mamei 
și copilului.

Strîns uniți în jurul partidului, al 
dumneavoastră, cel mai stimat fiu al 
națiunii noastre, ne angajăm să 
participăm cu întreaga noastră pri
cepere, cu tot devotamentul și pu
terea de muncă pentru a contribui la 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
istorice adoptate de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R., pentru îndepli
nirea exemplară a politicii sanitare 
a partidului.

de bază a politicii demogra- 
statului nostru, politică ce re- 
un înalt grad de responsabi- 
istorică față de destinele na- 

față de viitorul poporului, 
cum sublinia secretarul gene- 
partidului, tovarășul Nicolae

acest cadru, va prilejui o expresie 
pregnantă a preocupării popoarelor, 
a. opiniei publice mondiale, pentru 
viata și destinul tinerei generații, a 
dorinței de a crea tineretului con
diții tot mai bune de creștere sănă
toasă și viguroasă, de pregătire și 
afirmare în societate.

Și, cu satisfacție, se pot aprecia 
ca deosebit de edificatoare grija și 
preocuparea neabătute ale României 
socialiste față de destinele tinerei 
generații. Astfel, „Ziua sănătății" — 
așezată sub frontispiciul preocupării 
omenirii pentru tînăra "generație — 
ne oferă prilejul de a sublinia, cu 
profund respect și recunoștință, im
portanța indicațiilor primite din 
partea conducerii partidului și sta
tului. personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind sănătatea tine
retului. ‘

De fapt, este pe deplin întemeiat 
să se afirme că grija pentru cei ti
neri este concepută la noi într-o vi
ziune amplă și într-un sens mai a- 
profundat, ea începînd prin măsurile 
de ocrotire a mamei și copilului, de 
creare a condițiilor pentru ca femei
le să aducă pe lume copii sănătoși, 
care să se bucure de o dezvoltare 
armonioasă, fizică și intelectuală, 
vegheată cu competență și dragoste 
de un personal de înaltă calificare.

Aceasta-" este, după cum se știe, 
ideea 
fice a 
l’lectă 
li ta te 
țiunii. 
După 
ral al ________  _____ T.._ ______
Ceaușescu, la plenara lărgită a Con
siliului Sanitar Superior din 1984, 
realizarea în condiții optime a aces
tei politici demografice este una din 
îndatoririle de căpetenie ale tuturor 
celor ce lucrează în sfera serviciilor 
medicale. Avem un sistem modern 
de ocrotire a mamei și copilului, 
care asigură condiții dintre cele mai 
bune pentru o asistență medicală 
complexă. Funcționează pe teritoriul 
țării circa 900 creșe cu peste 90 000 
locuri, 12 500 paturi in leagănele de 
copii, 190 de maternități și secții de 
obstetrică-ginecologie, peste 220 sec
ții de pediatrie. Numărul medicilor 
de copii este de aproximativ 6 000, 
iar cel al obstetricienilor de aproxi
mativ 1 500. A crescut, de aseme
nea. numărul surorilor specializate 
în îngrijirea copiilor. Cu o asemenea 
importantă bază tehnico-materială 
și de cadre, îmbunătățind și inten- 
sificînd activitatea de educație sani
tară, înfăptuirea politicii demogra
fice a partidului și statului este nu 
numai necesară, ci și pe deplin po
sibilă.

In concepția secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tînăra generație are im
portante răspunderi in lupta pen
tru transformări înnoitoare. în as
censiunea spre culmi tot mal înalte 
de progres 
Iar 
din 
rețe 
rile

. _ și civilizație a patriei,
desfășurarea „Zilei sănătății" 
acest an, sub genericul „Tine- 
sănătoasă — unul dintre bunu- 

_ _ noastre de preț", evidențiază, o 
dată în plus, rolul important ce ne 
revine în creșterea și formarea unui 
tineret sănătos, la minte fci la trup, 
a unor urmași capabili să preia și 
să ducă mai departe opera începu
tă de generațiile actuale, de edifi
care a orinduirii noi. a comunismu
lui.

în această zi consacrată sănătății 
poporului ne revine îndatorirea de 
a exprima, în numele întregului per
sonal sanitar, recunoștința noastră 
profundă față de secretarul general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru condițiile optime 
create celor ce muncesc în acest 
important sector de activitate. Tot
odată, se cuvine subliniată hotărî- 
rea fermă a tuturor „oamenilor în 
alb" de a munci cu înaltă răspun
dere, de a ne consacra întreaga 
noastră pricepere, toate cunoștințele 
profesionale și puterea de muncă 
îndeplinirii cu cinste a înaltei- și 
nobilei misiuni pe care societatea 
ne-a încredințat-o, pentru traduce- 

. rea în viață ți politicii partidului în 
centrul căreia se află. în mod con
stant — omul.

*

20.20

tură șl educație socialistă al ju- 
dețului Covasna
Film artistic (color) : „Viata re
începe mîine“.
Melodii îndrăgite
Telejurnal

21.35
21,50
22,00 închiderea programului

20,35
21,00

LVN1, 8 APRILIE
20,00 Telejurnal
20,15 Priorități în economie. Dezvolta

rea bazei energetice și de mate
rii prime
Tezaur folclorlo (color)
Roman-foileton (color) : ,,Verdi".
Premieră pe țară. In rolul prin
cipal: Ronald Pickup. In distri
buție: Caria Fracci, Omero Anto- 
nutti, Giampiero Albertini, Lino 
Capolicchio, Enzo Ceruslco, Agla 
Marsili, Lionello Pio Di Savoia, 
Eva Christian, Pier Luigi Giorgio, 
Tito Schipa junior, Nanni Svam- 
pa, Milena Vukotid, Leopoldo 
Trieste, Jan Niklas. Adriana In
nocenti, Carlo Colombo, Stefano 
Caratti, Elena De Maggi, Nino Dal 
Fabbro, Renzo Palmer. Regia: Re
nato Castellanl; Episodul 8.
Telejurnal 
închiderea programului

21,50
22,00

>
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MESAJE DE FELICITĂRI DE PESTE HOTARE 
ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare și al 
meu personal vă transmit cele mai bune urări cu prilejul realegerii dumnea
voastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

îmi exprim convingerea că dezvoltarea relațiilor româno-ungare servește 
adîncirii prieteniei dintre popoarele noastre, cauzei păcii și socialismului.

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu bucurie despre încrederea unanimă pe care v-a manifestat-o 
poporul român prin realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România.

Cu acest prilej fericit îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în 
numele meu personal, al guvernului și poporului marocan, cele mai sincere 
felicitări și cele mai calde urări.

Primiți, domnule președinte, expresia celei mai înalte considerațiuni.
HASSAN AL ll-LEA

Regele Marocului

Cronica zilei SCRISORILE OAMENILOR MUNCH

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Realegerea Excelenței Voastre în funcția de președinte al Republicii 
Socialiste România îmi oferă prilejul de a vă transmite din partea Consi
liului Federal cele mai călduroase felicitări și de a vă exprima urări de 
fericire și de succes în exercitarea inaltei dumneavoastră misiuni.

KURT FURGLER
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele UNESCO și al meu personal, am onoarea să vă felicit cu 
cea mai mare căldură cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al 
României și să vă prezint urările mele de succes în această înaltă funcție.

Sînt convins că strînsa cooperare existentă de mult timp între România 
și UNESCO va continua să se întărească datorită sprijinului dumneavoastră.

AMADOU MAHTAR M'BOW
Director general al UNESCO

Au început lucrările la noua 
stație de metrou „Universității"

Pe Bulevardul Magheru a apă
rut de cîteva zile o „insulă" deli
mitată de panourile alb-roșii cu 
binecunoscutele însemne ale me
troului, care marchează, de fapt, 
începerea lucrărilor la stația de 
metrou Batiște-Universitătii situată 
pe tronsonul 3 al magistralei, a 
doua aflată în diferite etape de 
construcție. De la stația Unirii II, 
primul scut a ineeput să foreze tu
nelul spre viitoarea stație de la 
Universitate. Cu noua etapă a lu
crărilor, metroul pătrunde în plin 
centrul orașului, constructorii a- 
vind de rezolvat o serie de proble
me specifice. Astfel, tronsonul III 
traversează axa centrală a Capita
lei, stațiile fiind amplasate în 
puncte nodale ale actualului flux 
de transport rutier și pietonal : Ba
tiste — Universitate, Piața Romană 
și Piața Victoriei. Construcția aces
tui tronson se va realiza fără între
ruperea circulației pe Bulevardul 
Magheru, ceea ce impune o orga
nizare exemplară a activității pe 
șantiere la suprafață, în condițiile 
unui perimetru restrîns. în ceea ce 
privește lucrările subterane ale noii 
stații de metrou, soluțiile adoptate 
de proiectanți țin seama de struc
tura acestei zone dense în clădiri.

cinema
• Bătălia pentru Roma : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 1.2,15;. 15,30: 18.45.
S Tinerețe fără bătrinețe — 9; . 11; 
13; 15: 17, Cu cărțile pe față — 19 : 
TIMPURI NOI (15 61 10).
© Program pentru copii — 9: 10.45; 
12.30: 14,15, Sus in cireș — 16, Moara 
cu noroc — 17,45: 19,45 : DOINA
(16 35 38).
O Adela: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17: 19.
Q Revanșa: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15; 17; 19.
• Rămășagul : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9: 11; 13; 15; 17: 19. ARTA
(213186) — 9: 11: 13: 15; 17; 19.
0 Program de vacanță — 9: 10.30; 
12; 13,30: 15, Croaziera — 17; 19 : 
COTROCENI (49 48 48).
0 Sosesc păsările călătoare: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
MELODIA (11 13 49) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
0 Roșcovanul : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19.
0 Răpirea fecioarelor : FLACARA 
(22 33 40) — 15; 17; 19.
0 Cireșarii — 9,30; 11,30, Jandarmul 
și extraterestrii — 13,30; 15.30; 17.30; 
19,30 : STUDIO (59 53 15).
0 Fata care vinde flori : FESTIVAL 
(15 63 84) — 16,45: 19, FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Marfă furată : FESTIVAL — 9; 
11; 13: 15.
0 Aii Baba și cei 40 de hoți : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,30; 14;
16,30: 19.
0 Inimă rece : LUMINA (14 74 16) — 
9: 11: 13: 15; 17; 19.
0 Surorile medicale : PACEA
(71 30 85) — 14; 16: 17,45.
0 Inimă rece și Piedone in Egipt : 
SALA MICĂ A PALATULUI — 11;
15.30.
0 Pirații secolului XX : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11; 13; 15; 17: 19.
0 Frați de cruce : AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19. TOMIS
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Vraciul : POPULAR (35 15 17) — 15;
18.30.
0 Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11.45: 15; 18.15.
0 Ce se intimplă, doctore 7 : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11; 13: 15: 17; 19. 
0 Piedone in Egipt : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17.15; 19,30, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11 ; 13; 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9: 11 : 13; 
15; 17; 19.
0 Undeva, cîndva : UNION (13 49 04)
— 9: 13.15; 15,15: 17.15: 19,15.
0 Provocarea dragonului : FAVORIT 
(45 31 70) — 9: II; 13; 15; 17.15: 19.30, 
CULTURAL (83 50 13) — 9: 11; 13; 15; 
17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 12; 14; 
16; 18.
0 Un serif extraterestru : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 11 ; 13: 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, COSMOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13: 
15; 17; 19.
0 Program de vacanță : GRIVIȚA
— 9.
0 Avertismentul : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19. 

existența unei mari rețele de uti
lități urbane — apă, canal, telefoa
ne — cit și de nivelul ridicat al 
pinzei de apă situat la circa 5 me
tri adîncime. De asemenea, traseul 
metroului subtravei-sează actualul 
pasaj de la Universitate, care va 
funcționa ’ și el neîntrerupt în 
timpul construcției. Prima lucrare 
care se va efectua o constituie de
vierea rețelelor. Printr-o galerie cu 
rol edilitar, care este dispusă în 
lungul stației, vor fi trecute toate 
pachetele. de rețele utilitare, elibe- 
rindu-se astfel amplasamentul sta
ției. Nivelul apei va fi coborît prin 
puțuri pină la 9 metri adincime, 
creîndu-se astfel condiții bune de 
lucru in incinta stației. Așadar, me
troul bucureștean, care leagă de pe 
acum în condiții de confort maxim 
puternice platforme industriale de 
un mare număr de cartiere, asigu- 
rind de-a lungul celor 17 stații și 
pe o distantă de circa 26 kilometri 
o capacitate de transport de 
300 000—350 000 călători zilnic, se 
extinde în continuare. Prin finali
zarea unor lucrări aflate în fază 
înaintată de execuție, pînă la sfîr- 
șitul acestui an, drumul de fier 
subteran va măsura 35 kilometri. 
(Dan Constantin).

0 Lupii mărilor : FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17: 19.
0 Kramer contra Kramer : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11; 13: 15: 17; 19.
0 Rocky II : MUNCA (21 50 97) — 15: • 
17: 19.
0 Iubirea are multe fețe : PRO
GRESUL (23 94,10) J5.:.,U-...

teatre

CERCETAREA
(Urmare din. pag. I) 
ce o contribuție hotărîtoare la înde
plinirea sarcinilor de imensă impor
tanță ce revin științei și tehnologiei 
în dezvoltarea economico-socială a 
țării, potrivit programului complex 
de cercetare științifică stabilit de 
partid.

Ca și celelalte domenii ale cerce
tării științifice, fizica și energetica 
nucleară sînt chemate să-și aducă o 
contribuție .tot mai substanțială la 
îndeplinirea rolului ce îi revine în 
edificarea societății socialiste și co
muniste. în activitatea pe care o 
desfășurăm pentru îndeplinirea vii
toarelor obiective ce ne-au fost în
credințate, pornim de la realizările 
bune obținute pină acum în unități
le Institutului central de fizică din 
București, Cluj-Napoca, Iași, Pitești 
și Rîmnicu Vîlcea. Un argument in 
acest sens îl constituie și faptul că 
în anul trecut am depășit planul de 
contracte economice și pe cel 
de microproducție, în condițiile ob
ținerii unor importante economii 
de materiale, energie și materii pri
me. Am omologat' peste 125 proto
tipuri de aparate, instalații și echipa
mente cu performanțe superioare și 
80 tehnologii noi bazate pe fenome
ne ale fizicii atomice și nucleare. 
Oamenii muncii care lucrează în 
domeniul fizicii și energeticii nu
cleare raportează că in perioada 
care a trecut de la începutul anului 
au omologat și executat numeroase 
aparate, instalații și echipamente 
pentru centrala nucleară. Totodată, 
s-a produs combustibil nuclear pen
tru primul reactor nuclear și se va 
asigura. printr-o concepție și cu 
forte proprii, capacitatea necesară 
pentru asigurarea combustibilului 
nuclear destinat tuturor grupurilor 
nucleare care vor intra în funcțiune 
în cincinalul următor.

Prin activitatea de cercetare si 
producție desfășurată în primele 
luni ale anului 1985 am realizat și un 
număr soorit de instalații, din care

FĂGĂRAȘ : Se înalță noul centru civic
In Făgăraș se desfășoară ample 

lucrări la noul centru civic al mu
nicipiului. Pină acum, s-au înălțat 
blocuri insumind 800 apartamente, 
prevăzute la parter cu spatii co
merciale. în prezent, în partea ves
tică a centrului, se află in con
strucție alte blocuri cu 360 aparta

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ

„Mușchetarii în vacanță" 
producție □ Casei de filme Trei

Scenariul : Alecu Popovici : costumele : La'dislau Labancz ; decorurile : 
arh. Cristian Niculescu ; muzica : Johnny Răducanu ; montajul : Viorica 
Petrovici : sunetul : ing. Nicolae Catanchin ; imaginea : Adrian Drâ- 
gușin ; regia : Savel Stiopul. Cu : Ernest Maftei. Matei Alexandru. Coca 
Andronescu. Mihai Badiu. Nicu Constantin, Șerban Cantacuzino. Ana 
Ciobanu, Mihai Mălaimare. ■ George Oprea și copiii : Bogdan Carp, Si
mona Băducu. Bogdan Nițescu. Dana Mladin. Andrei Duban, Laurențiu 
Sas. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 

„București"

ȘTIINȚIFICĂ
foarte multe vor contribui la asigu
rarea unei calități superioare a pro
duselor din diferite ramuri ale in
dustriei. între acestea amintim insta
lațiile de evaporare sub vid, agre
gate și pompe de vid preliminar; 
aparate cu laseri pentru măsu
rători de deplasări de viteze 
ale pieselor mobile ; aparate 
pentru măsurarea grosimii acoperirii 
pieselor metalice ; instalații de de- 
fectoscopie nedistructivă și detec
toare de metal ; instalații de spăla
re cu ultrasunete ; spectrometre de 
masă și cromatografe etc : precum 
și radioizotțipi : substanțe radiofar- 
maceutice-; izotopi stabili ș.a., pro
duse intens solicitate de diferite 
sectoare de producție.

Realizarea acestor obiective, a 
orientărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al par
tidului, cu prilejul întîlnirilor cu 
specialiști din institutul nostru ne 
întăresc convingerea că vom realiza, 
în unitățile Institutului central de fi
zică, toate cele 380 obiective cuprin
se în planul de cercetare pe 1985, 
printre care și sarcina de a obține o 
producție de peste 850 milioane lei.

Sîntem conștienți că înfăptuirea 
sarcinilor de mare răspundere care 
revin științei și tehnicii românești 
impune, totodată, formarea unor 
specialiști cu o înaltă pregătire teh
nică și științifică, cu un înalt grad 
de cultură. De aceea, prin tot ceea 
ce realizăm pe platforma de învăță- 
mînt-cercetare-producție de la Măgu
rele urmărim să ridicăm nivelul de 
cunoștințe din domeniul fizicii, în 
asemenea măsură incit să contri
buim la progresul neîntrerupt, multi
lateral al economiei naționale.

Dorim ca prin tot ceea ce realizăm 
să contribuim cu maximă eficiență 
la realizarea marilor obiective ale 
dezvoltării țării, la ridicarea Româ
niei pe noi trepte de progres si ci
vilizație. dovedind, totodată, prin 
aceste teluri comune unitatea de 
granit a întregului popor în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral.

mente. Tot în centrul civic se .vor 
construi. între altele, clădirea se
diului politico-adminisțrativ. noi 
blocuri de locuințe, un complex 
hotelier, magazine comerciale si 
unități prestatoare de servicii pen
tru populație. (Nicolae Mocanu).

La București au avut loc .lucrările 
celei de-a 35-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-iugoslave pentru Por
țile de Fier. Cele două părți în co
misie au examinat probleme curente 
privind punerea în funcțiune a hi- 
droagregatelor sistemului Porțile de 
Fier II, precum și dezvoltarea, în 
continuare, a colaborării pentru va
lorificarea potențialului hidroenerge
tic disponibil al Dunării.

Delegația română a fost condusă 
de Nicolae Mănescu, prim-adjunct al 
ministrului energiei electrice, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă, iar delegația iugoslavă de 
Dușan Iovanovici, președintele Co
mitetului pentru energetică, indus
trie și construcții al R.S. Serbia, pre
ședintele părții iugoslave în comi
sie.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 aprilie, ora 20 — 10 apri
lie, ora 20. In țară: Vremea va fi 
caldă, deși temperaturile maxime vor 
scădea ușor, mai ales în nordul țării. 
Cerul va fi schimbător. Pe alocuri, în 
vestul, centrul și nordul țării, vor că
dea ploi care vor avea și caracter de 
aversă, însoțite de descărcări electrice, 
în rest, aversele de ploaie vor fi izo
late. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu unele intensificări mai ales 
la munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar cele 
maxime între 13 și 23 de grade, izolat 
mai ridicate în sud. Izolat, condiții de 
grindină. în București: Vremea va fi 
caldă, cu cerul schimbător. Va ploua 
sub formă de aversă în a doua parte 
a intervalului. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila între 6 și 8 grade, iar 
cele maxime în scădere ușoară, între 
20 și 22 de grade.

INFORMAȚII SPORTIVE

START ÎN ETAPA DE VARĂ 
A „DACIADEI”

Astăzi are Ioc deschiderea etapei 
de vară a „Daciadei" — ediția a 
IV-a — prin manifestări sportive în 
toate localitățile. în Capitală, mani
festarea principală se va desfășura 
la Stadionul Tineretului, începînd de 
la ora 10, în program fiind înscrise 
concursuri și demonstrații de gim
nastică sportivă și artistică, aeromo- 
dele, crosuri pe categorii de vîrstă, 
meciuri de handbal, baschet și volei,

JUDO. In sala Floreasca din Capi
tală au început, campionatele inter
naționale de judo ale României, la 
care participă concurenți din Bulga
ria, Cehoslovacia. Franța. R.F. 
Germania, Iugoslavia, Polonia,'Un
garia și România.

La categoria peste 95 kg, victoria 
a revenit sportivului român Mihai 
Cioc, care l-a întrecut în finală prin 
„ippon" pe Jochen Plate. Pe locul 
trei s-au clasat Mincio Petkov 
(Bulgaria) și Valentin Bazon (Româ
nia).

întrecerea de la categoria 95 kg a 
fost cîștigată de campionul francez 
Roger Vachon, urmat în clasamen
tul final de Costel Năftică (Româ- • 
nia), Gills Jaladon (Franța) și Va
lentin Oiței (România).

Competiția se încheie astăzi, ultima 
reuniune fiind programată cu înce
pere de la ora 10.

BOX. Marți, 9 aprilie, la patinoa
rul bucureștean „23 August", începe 
tradiționalul turneu internațional de 
box „Centura de aur". S-au înscris 
pugiliști din 13 țări (Algeria, Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, R.P.D. Co
reeană, Egipt, R. D. Germană,
R. F. Germania, Iugoslavia, Mongo
lia, Nigeria, Siria și U.R.S.S.), 
precum și concurenți români (pînă 
la patru de fiecare categorie), 
printre care aproape toți compo- 
nenții lotului nostru reprezen
tativ pentru campionatele europene 
și șapte membri ai lotului de juniori 
care se pregătește pentru campio
natele mondiale de vîrstă, progra
mate, în septembrie, la București.

Marți, de la orele 15,30 și 18,30, 
vor avea loc primele două gale pre
liminare.

FOTBAL. Astăzi, în etapa a 
XXIII-a din campionatul diviziei A, 
Steaua și Dinamo joacă, . în depla
sare, meciuri dificile la Buzău, cu 
Gloria, și Ia Rimnicu Vîlcea, cu 
F. C, Chimia ; Sportul studențesc și 
Universitatea Craiova susțin partide 
pe terenurile proprii cu Jiul .și, res
pectiv, Politehnica Timișoara.

Celelalte meciuri : Rapid — F. C. ■ 
Baia Mare, F. C. Argeș — F. C. Olt, 
A.S.A, — Corvinul, Politehnica Iași 
— F.C.M. Brașov și F. C. Bihor —
S. C. Bacău. întîlnirile vor începe Ia 
ora 17.

CANOTAJ. De la 8 aprilie, timp 
de șase zile, pe canalul Bega din 
Timișoara, se va desfășura prima 
mare regată' din acest an — cam
pionatele naționale de canotaj aca
demic. Printre concurenți, campioa
nele olimpice din 1984, în frunte cu 
Valeria Răcilă.

-importantă formă de participare
democratică Ia viața social-politică

(Urmare din pag. I)
anteriori, o atenție sporită cunoaște
rii cauzelor care au generat sesizări. 
Un număr tot mai mare de sesizări a 
fost verificat la fața locului de către 
colective conduse de cadre cu func
ții de răspundere, s-a extins prac
tica dezbaterii cu personalul munci
tor din colectivele vizate a concluzii
lor rezultate din verificări. S-a ma
nifestat mai multă receptivitate și 
față de problemele ridicate de cetă
țeni în adunările Frontului Democra
ției și' Unității Socialiste, la „Tri
buna democrației".

La fel, în ceea ce privește audien
tele. se înscriu ca progrese incontes
tabile creșterea considerabilă a nu
mărului primirilor de către cadre 
de conducere — în cursul anului 1984 
primii secretari și secretarii comite
telor județene de partid au primit în 
audiență 105 385 cetățeni, iar miniș
trii, miniștrii-secretari de stat și ad- 
juncții miniștrilor — 23 609 — ca și 
extinderea metodei audierilor între
prinse la fața locului în unități in
dustriale și agricole, de către cadre
le cu funcții de conducere din orga
nele de partid și de stat, prilejuri de 
dialoguri rodnice, nemijlocite, de 
informare operativă și de cunoaștere 
exactă a solicitărilor.

Dacă în activitatea de examinare 
a scrisorilor și de organizare a audi
ențelor s-au înregistrat în ultimii ani 
un șir de progrese, mai persistă încă 
și unele neajunsuri. Analizînd acest 
aspect. Plenara C.C. al P.C.R. a con
statat că în unele unități economice 
și instituții administrative continuă 
să se manifeste o slabă receptivitate 
față de sesizări, că mai persistă ca
zuri de soluționare formală, biro
cratică. Nu este întotdeauna respec
tată indicația de a se raporta în 
adunările generale ale oamenilor 
muncii despre modul de rezolvare a 
propunerilor și sesizărilor, unele or
gane de partid și de stat nu au ur
mărit sistematic soluționarea în ter
menele legale a scrisorilor și a pro
blemelor ridicate la audiențe.

în vederea îmbunătățirii în conti
nuare a acestei activități, plenara a 
stabilit un cuprinzător anșamblu de 
măsuri ce se constituie intr-un pro
gram concret, practic, care vizează 
nu numai pe cei ce lucrează în ser
viciile de scrisori, ci. în primul rind, 
factorii de conducere din organele 
de partid și de stat — pentru că ri
dicarea la un nivel calitativ mai 
înalt a acestei activități este una 
din condițiile de bază pentru îm
bunătățirea și creșterea eficienței 
întregii activități sociale. „Să 
cerem, sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ca toți conducătorii 
organelor de partid și de stat, toți 
lucrătorii acestor organe să acorde 
mai multă atenție problemelor pe 
care le ridică oamenii muncii — atit 
personale, cit și de ordin general — 
să acționeze pentru rezolvarea lor, 
să întărească necontenit legăturile 
cu masele de oameni ai muncii". 
Marile obiective stabilite de Congre
sul al XIII-lea al partidului, înde
plinirea cu succes a sarcinilor cinci
nalului, valorificarea tuturor rezer
velor interne pentru creșterea pro
ducției, introducerea tehnicii ndi, 
economisirea de materii prime și

w ■ • ' ■■ w - ----------- -
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„TIMES"

Pericolul „ploilor acide"
Pădurile Germaniei occidentale 

sint bolnave. Puține lucruri au 
zguduit atit de profund sufletul 
populației vest-germane ca devas
tarea bruscă a acestor vechi pă
duri, ce acoperă aproape o treime 
din totalul Germaniei federale. Po
trivit ultimelor cifre oficiale, ju
mătate din păduri sint pe moarte, 
ca. urmare a efectului ploilor așa- 
zis acide (este vorba de marile can
tități de bioxid de sulf și alte sub
stanțe poluante, care, degajate în 
atmosferă, se amestecă cu picături
le de ploaie, care devin acide și 
„ard" la rindul lor orice urmă de 
vegetație). Politicienii plănuiesc 
măsuri tot mai drastice pentru o- 
prirea catastrofei, iar țara întrea
gă a fost cuprinsă de un fel de 
panică ecologică.

Nimeni nu știe ce se poate face 
pentru salvarea pădurilor. Nu se 
precupețește nici un efort. Germa
nia occidentală a devenit cel mai 
fervent susținător al „aerului cu
rat" în Europa, cel mai fidel adept 
al controlului poluării, cel mai 
acerb susținător al petrolului fără 
plumb și al convertizoarelor catali
tice — dispozitive de purificare a 
substanțelor poluante degajate ca 
urmare a activității marilor între
prinderi industriale. Se cheltuiesc 
miliarde de mărci pentru opera
țiuni de pulverizare cu substanțe 
chimice, în încercarea de a salva 
pomii îmbolnăviți. A fost convoca
tă o conferință internațională pen
tru a-i convinge și pe vecinii 
R.F.G. să ia măsuri pentru diini- 
nuarea poluării- atmosferice din 
propriile țări. 

energie; înfăptuirea revoluției agra
re, desfășurarea unei activități exem
plare în agricultură pentru obținerea 
unor producții agricole record; reali
zarea unor noi progrese în domeniul 
autoaprovizionării, autoconducerii și 
autogospodăririi, al activității edili-, 
tare gospodărești ; perfecționarea 
serviciilor către populație — într-un 
cuvint, toate sarcinile de însemnătate 
fundamentală pentru progresul ope
rei de construcție socialistă, impun 
un contact viu cu oamenii muncii, 
urmărirea îndeaproape a sesizărilor 
acestora, cunoașterea exactă a modu
lui cum se realizează jos, în unități, 
politica partidului.

Este necesar ca principalele con
cluzii ce rezultă din cercetarea sesi
zărilor care au ca obiect încălcarea 
obligațiilor profesionale, a discipli
nei de partid și a legilor să fie dez
bătute în adunările generale pentru 
ca ele să constituie momente impor
tante de educare politică și moral- 
cetățeneascâ, de dezvoltare a opiniei 
de masă împotriva manifestărilor de 
încălcare a normelor eticii si echită
ții socialiste.

După cum este cunoscut, impor
tante atribuții revin comisiilor oa
menilor muncii pentru scrisori și 
audiențe. Or, realitatea arată că nu 
sint puține cazuri cînd acestea des
fășoară o activitate slabă, sporadică, 
insuficientă. Este, de aceea, necesar 
ca aceste comisii să fie puternic re- 
activizate, completate cu oameni cu 
experiență, cu o temeinică pregătire 
politică și profesională, incit ele să 
urmărească în mod energic șl cu 
eficientă modul cum sînt soluționate 
sesizările oamenilor muncii în uni
tățile respective.

în soluționarea problemelor ridica
te prin scrisori de oamenii muncii, 
una din problemele deosebit de im
portante este creșterea răspunderii 
factorilor locali. Tocmai datorită 
faptului că uneori, la nivelul aces
tor factori, nu se manifestă preocu
parea energică pentru urmărirea 
pînă la capăt a soluționării proble
melor ridicate în scrisori, se ajunge 
la situația ca cetățenii să se adre
seze forurilor ierarhic superioare. De 
fapt, s-ar putea spuneteă aproape fie
care asemenea sesizare constituie,, 
implicit, un reproș pentru acti
vitatea slabă sau pasivitatea întîlnită 
pe plan local. Iată de ce este nece
sar ca organele locale de partid să 
analizeze periodic cauzele care fac 
ca. în unele județe, un număr mai 
mare de cetățeni să se adreseze con
ducerii partidului. prin scrisori și 
audiențe și să ia hotărîrile ce se im
pun în vederea înlăturării neajunsu
rilor.

Perfecționarea în continuare a ac
tivității cu scrisorile și audientele ' 
este una din sarcinile cele mai im
portante pentru atragerea într-o 
măsură tot mai mare a cetățenilor 
la conducerea treburilor obștești, la 
dezvoltarea democrației socialiste și 
la întărirea legăturii partidului cu 
masele largi de oameni ai muncii, 
pentru perfecționarea activității în
tregului mecanism al vieții sociale 
— cerință de mare însemnătate în 
vederea creării unor condiții tot mai 
bune de înfăptuire a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea.

Importanța pădurilor în viața 
poporului german este dovedită de 
istorie, mituri, obiceiuri și practică. 
Ele joacă un rol vital și în socie
tatea de azi. Germanii iși iubesc 
pădurile ca loc ideal atit pentru 
recreare spirituală, cit și pentru 
exercițiu fizic.

Toate acestea sînt mai greu de 
înțeles pentru străini. Deși Franța 
are tot atîtea păduri ca și Germa
nia occidentală — 26 la sută din te
ritoriul țării, în comparație cu 29,5 
la sută in R.F.G. — ele nu au avut 
aceeași importanță in orizontul 
cultural francez. Cu atit mai pu-\ 
țin in Anglia, unde doar 8 la sută 
din teritoriul țării este împădurit.

In R.F.G. nu trece nici o zi fără 
vreun program de televiziune sau 
articol de ziar referitor la „moar
tea" pădurilor. Împreună cu orga
nizația „Pădurea nefericită", ziarul 
de mare circulație „Bild am Sonn
tag" a ineeput o campanie de plan
tare a unui milion de copaci noi. 
Pentru prima oară, în ultimii șase 
ani, Bundestagul a fost convocat, 
anul trecut, într-o ședință de ur
gență în perioada vacanței de vară 
pentru a dezbate proiectul de con
struire a unei noi unități indus
triale care ar împrăștia mari can
tități de bioxid de sulf in atmos
feră, proiect intimpinat cu deose
bită ostilitate de populație.

Promotorii campaniei pentru 
apărarea mediului înconjurător con
sideră că dacă nu se va face maxi
mum de agitație în problema ploi
lor acide, avertismentele lor nu vor 
fi luate în serios.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

V

® DETECTOR DE UNDE GRA
VITAȚIONALE. Autorii teoriilor mo
derne asupra gravitației fac dese referiri 
la așa-numitele „unde gravitaționale". în 
încercarea de a aprofunda acest fenomen 
ale cărui efecte se fac resimțite la scara 
întregului Univers. Un grup de fizicieni de 
la Universitatea din Roma a conceput un 
detector al acestor unde — în condiții de 
laborator. Este vorba de o antenă meta
lică. sub forma unui cilindru din alumi
niu. care începe să vibreze la acțiunea un
delor gravitaționale. în jurul cilindrului 
este montat un inel de bronz, care acțio
nează ca un scut 'împotriva perturbațiilor 
electromagnetice. întregul ansamblu este 
plasat într-un criostat care, menținînd 
antena la o temperatură apropiată de zero 
absolut, atenuează influentele de origine 
termică. Perfecționarea dispozitivului, se 
apreciază, va permite progrese substan
țiale in studierea gravitației experimentale.

cu largi aplicații în astrofizica șt astro- 
nautică.

• CULTURI DE... PETROL ? 
„Botryococcus braunii" este denumirea unei 
alge ale cărei rămășițe fosile au contribuit la 
formarea zăcămintelor petrolifere și care 
se găsește și în zilele noastre în unele 
lacuri. Deosebit de interesant — scrie pu
blicația „La Recherche" — este faptul că 
ea poate produce o cantitate extrem de 
mare de hidrocarburi, ceea ce i-a stimulat 
pe cercetătorii francezi să avanseze ideea 
cultivării sale pe scară largă. Pentru mo
ment, mai există însă o serie de probleme 
de rezolvat. între care cea a evitării con
taminării algei cu bacterii nocive. Pe de 
altă parte, s-a constatat că alte bacterii —- 
între care flavobacterium aquatile — eli
mină, prin respirație, o mare cantitate de 
bioxid de carbon, care poate oferi un aport 
nutritiv substanțial pentru dezvoltarea al
gei, potențial producătoare de petrol.

LOR
Alma 
tează

ROBOTIZAREA ANALIZE-
MEDICALE. Specialiștii din

Ata au creat un robot care facili - 
și accelerează considerabil efectua

rea analizelor de laborator. El are forma 
unui minicarusel, în „cuiburile" căruia se 
introduc eprubete cu probele supuse ana
lizei. Fiecare eprubetă. pe baza programu
lui stabilit de laborant, este deplasată au
tomat spre un aparat de dozare, iar de 
acolo este purtată de un manipulator spre 
aparatele care efectuează analizele. Robo
tul poate fi utilizat de biochimiști, de far
maciști, precum și de cei ce lucrează tn 
laboratoarele agricole.

© DESCOPERIRE ASTRONO
MICĂ. Un grup de astronomi americani 
au anunțat că au reușit să observe, pentru 
prima oară, o planetă-gigant din afara sis
temului nostru solar, care gravitează pe 
orbită in jurul unei stele situate la 21 de

ani-Iumină distanță de Terra. Cercetătorii 
americani au subliniat că planeta, a cărei 
masă ar fi de 30 pină la 80 de ori mai 
mare decît cea a lui Jupiter (cea mai mare 
planetă a sistemului solar), este prima de 
acest tip descoperită pînă acum.
• REPTILELE ZBURĂTOARE 

Șl AERONAUTICA. Discipline atit 
diverse precum paleontologia, aerodina-de

mica, mecanica și biologia au fost puse la 
contribuție de profesorul englez Stephen 
Winkworth, specialist în mecanisme con
trolate prin radio, pentru realizarea „pro
totipului" unui pteranodon — reptilă zbu
rătoare care popula Terra în urmă cu 140 
milioane de ani. Lucrul cel mai greu — 
mărturisește autorul proiectului, într-un 
articol publicat în revista „New Scientist" 
— l-a constituit „construirea" aripilor, cu 
o anvergură de peste 8 metri. Nu este vor
ba de un „exercițiu în sine", a precizat el, 
ci de extinderea cunoașterii unor principii 
cu aplicații practice în îmbunătățirea per-

planoarelor, ale a-formanțelor tehnice ale . 
paratelor de zbor, în general.

® CALCULATOARELE IN DE- 
FECTOSCOPIE. Specialiștii de la fir
ma americană „General Electric" au reali
zat un nou tip de minicalculator care de
tectează defecțiunile compresoarelor cu 
aer. Utilizînd principiul stetoscopului, 
minicalculatorul — legat de compresor — 
măsoară zgomotul arborelui compresorului 
în mișcare, comparîndu-1 cu datele înmaga
zinate, referitoare la zgomotele produse de 
un compresor „sănătos".
• SCRUTÎND ADINCURILE 

PĂMÎNTULUI. 1° <-)Ianda a fost rea_ 
lizat un radiolocator care „vede" în inte
riorul pămîntului. El utilizează unde radio, 
care se propagă în funcție de structurile 
întâlnite. Ecoul acestora se înregistrează 
pe bandă sau pe un ecran, ca la un radar 
obișnuit. Un operator cu o oarecare expe-

riență poate interpreta exact imaginea pri
mită, Folosirea radiolocatorului este indi
cată pentru identificarea cablurilor subte
rane sau a țevilor deteriorate.

® OS ARTIFICIAL. O firmă 
japoneză din Kyoto a produs un nou 
tip de os artificial, realizat dintr-un 
aliaj de fier, crom și aluminiu, cu o serie 
de caracteristici apropiate de ale osului na
tural. In prezent, noul tip de os artificial 
se află în stadiu experimental.
• O NOUĂ VARIETATE DE 

OREZ. Prin hibridare, cercetătorii ja
ponezi au reușit să creeze o nouă varietate 
de orez, care are un randament cu 20—30 
Ia sută superior celui obișnuit. Ministerul 
japonez al Agriculturii, Silviculturii și 
Pescuitului a precizat că noua varietate va 
fi cultivată experimental, iar dacă rezulta
tele vor fi încurajatoare, acest hibrid va fi 
propus culturii comerciale.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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O Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Zbor deasupra unui cuib ile 
cuci — 10; Hagi Tudose — 14,30 ; 
Ploșnița — 18,30; (sala Atelier): Car
tea lui loviți — 17; (sala Cosmonau
telor, 11 07 57): Idolul si Ion Anapoda
— 14.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Recital de 
orga Nicolae Moldoveanu — 19.
• Opera Română (13 18 57): Nunta 
lui Figaro — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11): Băia
tul și paiele fermecate ~ 10,30; Vic
toria și-al ei husar — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra"
(sala Schitu Măgureanu, . 14 75 46):
Ivan Vasîlievicî — 10; Amintiri — 14; 
Labyrintul — 18,30; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) ; Intr-un parc pe o 
bancă — 10,30; Gustul parvenirii
— 18.
© Teatrul Mic (14 70 81): Cerul înste
lat deasupra noastră — 11; Mitică 
Popescu — 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Atenție, se filmează! — 11; Romanță 
tirzie — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60): Mă
seaua de minte —• 10; 15; Cîrtitele 
— 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Karamazovîi — 10; Mize
rie și noblețe — 18; (sala Studio): 
Vâriațiuni pe tema dragostei -* * 10.30; 
Acești îngeri triști — 17,30.
© Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic): Cursa de Viena — 10; 15; 
Anonimul venețian — 18,30; (sala
Giulești, 18 04 85) : Cocoșelul neascul
tător — 11: Milionarul sărac — 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy-, 15 56 78): Funcționarul
de la Domenii — 15,30: Anotimpul 
varietăților — 19: (sala Victoria,
50 58 65): Frumosul din pădurea ză
păcită — 19.
© Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Ne cunoaștem din vedere 
— 18,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
înțelepții din Helem — 11; Efros 
Saga — 18.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10.30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Boroboață — 10; (sala Cosmonauți- 
lor) : Anotimpurile mînzului — 11.
• Circul București (10 41 95): Vede
tele circului din Varșovia — 10; 
15,30; 19.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.): Atenție! Estrada în emisie 
—• 15,30; Estrada în croazieră — 18.
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f JWHEiFkOW CEAUSESCU ESÎE UN NEOBOSIT 
SI CONSECHÎ PR8M0TDR AL CAUZEI PfiCII, 
colaborării si iiweiebebii internaționale

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de 
președinte al Republicii Socialiste România, eveniment cu adincă sem
nificație in viața poporului nostru, continuă să fie amplu prezentată de 
mijloacele de informare in masă de pe diferite meridiane ale globu
lui. Cotidiane, agenții de presă, posturi de radio și televiziune prezintă, 
de asemenea, discursul solemn rostit în Marea Adunare Națională de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, prilej de a înfățișa marile realizări obți
nute de oamenii muncii din țara noastră în anii socialismului, opțiunea 
fierbinte de pace a poporului român.

Sint evidențiate în presa internațională pozițiile exprimate, cu dife
rite prilejuri, de secretarul general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în legătură cu marile 
probleme ale vieții mondiale — necesitatea opririi cursei înarmărilor și 
a trecerii la dezarmare, în primul rind la dezarmare nucleară, realizarea 
unei păci trainice pe planeta noastră - inițiativele și demersurile con
secvente pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor 
problemelor litigioase, pentru înțelegere și.amplă colaborare internațio
nală între toate popoarele lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat — cu prilejul realegerii 
sale in funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România •— 
de Ia tribuna. Marii Adunări Na
ționale. parlamentelor, șefilor de 
stat și guvern, oamenilor politici 
și tuturor popoarelor apelul de a 
acționa împreună pentru salvgar
darea păcii in lume și pentru 
dezarmare. Pronunțîndu-se pentru 
oprirea cursei înarmărilor și pen
tru dezarmare. îndeosebi pentru 
dezarmarea nucleară, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea opririi sau înghețării ime
diate a înarmărilor nucleare, in 
general, a încetării amplasării ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
în Europa, subliniază agenția 
TANIUG.

Președintele României a apreciat 
că. la sfîrșitul anului trecut și 
începutul anului 1985. s-au produs 
unele evenimente care au deschis 
perspectiva schimbării cursului pe
riculos al. situației internaționale, 
în acest context, s-a evidențiat că 
România, toate țările europene, 
alte state ale lumii au salutat în
ceperea negocierilor de la Geneva 
și așteaptă să se treacă. de la de
clarații la tratative reale, since
re. purtate cu înalt simț de răs
pundere. care să ducă la oprirea 
cursei înarmărilor. Considerăm că 
este necesar — a relevat președin
tele Nicolae Ceaușescu — ca ță
rile europene, statele din cadrul 
Tratatului de la Varșovia și din 
N.A.T.O. să se întîlnească. să dis
cute și să contribuie la găsirea de 
soluții pentru desfășurarea cu 
succes a tratativelor de la Ge
neva — arată agenția.

Mijloacele de informare în masă 
din R.S.F. Iugoslavia au publicat 
mesajul de felicitare adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu. cu o- 
cazia realegerii sale în funcția su
premă de președinte al Republicii 
Socialiste România, de către to
varășul Veselin Giuranovici, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. ' Iugo
slavia.

Ziarul „NOVOSTI“ din R.S.F. 
Iugoslavia și-a informat cititorii cu 
privire la Apelul adresat de Marea 
Adunare Națională a țării noastre 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Congresului S.U.A., parlamentelor 
tuturor țărilor europene si Cana
dei ca, prin acțiuni comune, să o- 
prească actualul curs periculos al 
situației internaționale, să contri
buie la crearea unei atmosfere de 
destindere, dezarmare, colaborare 
și a unei politici de pace.

Sub titlul „Nicolae Ceaușescu 
reales președinte al României", zia
rul cubanez „GRANMA" și-a in
format cititorii despre alegerea, in 
unanimitate, de către Marea Adu
nare Națională a Republicii So
cialiste România a secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân în funcția supremă in stat.

Cotidianul „CORREIO BRAZI- 
LIENSE" a reflectat, de asemenea, 
marele eveniment din viața po
porului nostru, relatînd că Marea 
Adunare Națională a României, în
trunită in cadrul primei sesiuni a 
celei de-a noua legislaturi, l-a re
ales în unanimitate pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in funcția de 
președinte al Republicii Socialiste 
România. Evidențiind acest eveni
ment, ziarul subliniază calitățile de 
excepție de om politic și de stat ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
încrederea, stima și respectul 
profund de care se bucură din 
partea întregului popor. „Tribunu
lui revoluționar al poporului ro
mân, Nicolae Ceaușescu, i-au fost 
inminate însemnele puterii ; el a 
prestat jurămîntul într-o puternică 
atmosferă de însuflețire patriotică, 
în care deputății Marii Adunări 
Naționale scandau «Ceaușescu, 
România, comunism»", relatează 
„Correio Braziliense".

Referindu-se la discursul solemn 
rostit de președintele țării noastre 
în parlament, ziarul venezuelean

,,EL NACIONAL" evidențiază a- 
precierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la marcarea 
împlinirii a 40 de ani de la ter
minarea celui de-al doilea război 
mondial. Poporul român — citează 
ziarul — va sărbători acest glorios 
jubileu cu legitimă mîndrie patrio
tică, cu sentimentul și conștiința 
datoriei împlinite, prin participa
rea, in a doua parte a războiului, 
Ia uriașa bătălie purtată alături de 
armatele sovietice și ale întregii 
coaliții antihitleriste impotriva fas
cismului.

Odată cu victoria revoluției so
ciale și naționale, antifasciste și

Informînd despre realegerea to
varășului Nicolae ' Ceaușescu în 
înalta funcție de președinte al 
Republicii, cotidianul pakistanez de 
limbă urdu „JANG" s-a referit la 
Apelul adresat de Marea Adunare 
Națională a țării noastre Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Congresu
lui S.U.A.. parlamentelor tuturor 
țărilor europene și Canadei pen
tru dezarmare, pentru salvgardarea 
păcii.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE DIN ZIMBABWE au 
prezentat pe larg realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Roman, în înalta funcție de 
președinte al Republicii, arătînd 
că acest act de deosebită impor
tantă a constituit o expresie a vo
inței unanime a poporului român, 
a prețuirii activității nebosite des
fășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, timp de 20 de ani, în 
fruntea partidului și a statului, a 
stimei adinei pe care' întregul 
popor român i-o poartă pentru 
modul magistral în care conduce 
destinele tării, în concordantă cu 
interesele întregii națiuni.

„DAILY EXPRESS" și „BU
LLETIN TODAY" — ziare filipi- 
neze de mare tiraj — au informat 
că deputății au votat în unanimi
tate reînvestirea secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în

unei conferințe internaționale — 
sub egida O.N.U. —la care să
participe toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, precum și U.R.S.S. 
și S.U.A., alte state care își pot 
aduce contribuția la instaurarea 
Păcii în Orientul Mijlociu. Pre
ședintele României a subliniat ne
cesitatea de a se ajunge la o pace 
globală, justă și durabilă, bazată 
pe retragerea Israelului din teri
toriile .arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, pe recunoașterea 
drepturilor la autodeterminare ale 
poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului său sacru de a avea un 
stat propriu independent, pe asi
gurarea securității și independen
ței tuturor țărilor din această re
giune. relevă agenția egipteană 
MEN.

r

Presa de peste hotare continuă să pu
blice ample relatări și comentarii des
pre realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România, despre 
politica externă constructivă a țării 

noastre

antiimperialists- de la 23 August 
1944, întreaga armată și întregul 
popor român s-au alăturat cu tot 
potențialul lor militar și economic 
coaliției antihitleriste, luptind ală
turi de armatele sovietice pină la 
victoria finală asupra hitlerismului, 
evidențiază cotidianul venezuelean.

..LA NACION", unul dintre prin
cipalele cotidiane argentiniene, ca 
și posturile de radio din Argentina, 
a prezentat personalitatea de 
prestigiu a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, reales in unanimitate, 
pentru a patra oară, în suprema 
funcție de președinte al Republicii.

PRESA EGIPTEANA, care și-a 
informat cititorii despre acest eve
niment de seamă din viața poporu
lui român, a publicat mesajul de 
felicitare adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul re
alegerii sale în calitate de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, de către președintele 
R.A. Egipt, Hosni Mubarak.

Ziarul marocan „AL BAYANE" 
a prezentat la Ioc de frunte infor
mația cu privire la realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, în funcția supre
mă de președinte al Republicii So
cialiste România.

Sub titlul „Președintele Nicolae 
Ceaușescu prezintă un bilanț al 
succeselor economice și sociale in 
fața Marii Adunări Naționale a 
României", același ziar a publicat o 
amplă relatare a discursului solemn 
rostit de președintele Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia realegerii sale.

Șeful statului român — a arătat 
„AL BAYANE" — a reafirmat op
țiunile politicii externe ale țării 
sale, subliniind necesitatea ca ne
gocierile sovieto-americane cu pri
vire la armamentele nucleare și 
cosmice să fie reale, sincere, duse 
cu un înalt spirit de respon
sabilitate. Totodată, președintele 
Ceaușescu s-a pronunțat pentru o- 
prirea sau înghețarea imediată a 
înarmărilor nucleare, în general. Să 
îndreptăm cercetarea științifică nu 
spre un „război al stelelor", să fa
cem totul pentru ca generațiile vi
itoare să poată privi stelele — a 
spus președintele României.

în articol este, de asemenea, 
prezentat conținutul Apelului adre
sat Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Congresului S.U.A., parlamentelor 
din toate țările europene și Ca
nadei, in care se cere oprirea ac
tualului curs periculos al eveni
mentelor internaționale, promova
rea fermă a unei politici de des
tindere, dezarmare, colaborare și 
pace.

funcția supremă de, președinte al 
Republicii Socialiste România.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu. a declarat că poporul 
român, asemeni celorlalte popoare 
ale lumii, dorește ca negocierile 
sovieto-americane de la Geneva să 
se încheie cu rezultate pozitive. 
De asemenea, și-a exprimat spe
ranța că armele nucleare yor fi 
înlăturate și de pe Pămînt și 
din Cosmos, subliniază agenția 
CHINA NOUĂ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ă 
subliniat că a 40-a aniversare a 
victoriei asupra fascismului — 
acum, cînd în situația internațio
nală s-a ajuns la o agravare fără 
precedent — trebuie să determine 
intensificarea luptei popoarelor, a 
tineretului, a studenților, întărirea 
unității și colaborării pentru opri
rea cursei înarmărilor, a mersului 
spre prăpastie și război, pentru 0 
politică de pace și colaborare in
ternațională. Președintele Româ
niei a spus că numai începerea 
tratativelor de Ia Geneva nu re
zolvă și problemele foarte grave 
care s-au creat, dar și-a exprimat 
speranța că aceste negocieri se vor 
încheia cu rezultate pozitive.

Agenția precizează că aceste 
aprecieri au fost făcute cu prile
jul conferirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a Medaliei de aur „17 
Noiembrie", cea mai inaltă distinc
ție a Uniunii Internaționale a 
Studenților, de către o delegație 
a U.I.S., eveniment despre care au 
relatat diferite ziare, între care 
„MLADA FRONTA", „PRACE" și 
„LIDOVA DEMOKRACIE" din 
R.S. Cehoslovacă.

Medalia — scrie „Mlada Fronta" 
— a fost conferită președintelui 
României. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru îndelungata sa 
activitate revoluționară, pentru con
dițiile de viață și muncă create ti
nerei generații din România și pen
tru contribuția remarcabilă adusă 
la cauza păcii, progresului și co
laborării internaționale.

Informații și relatări cu privire 
la poziția tării noastre fată de si
tuația din Orientul Mijlociu, față 
de alte evenimente internaționale 
majore au fost transmise de presa 
internațională în legătură cu pri
mirea de către președintele Nicolae 
Ceaușescu a primului ministru al 
•Republicii Arabe Egipt. Kamal 
Hassan Aii, precum și a ministru
lui afacerilor externe al Iordaniei. 
Taher Al Masri, trimis special al 
regelui Hussein.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat necesitatea organizării

Președintele Ceaușescu a subli
niat importanta intensificării efor
turilor pentru a se ajunge la o so- 

« Iuție justă în Orientul Mijlociu, 
care să ducă Ia recunoașterea 
dreptului poporului palestinian 
la autodeterminare. Președintele 
României și-a reafirmat, totodată, 
sprijinul pentru organizarea unei 
conferințe internaționale in cadrul 
O.N.U.. cu participarea tuturor ță
rilor interesate, evidențiază fede
rația agențiilor naționale arabe — 
F.A.N.A.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu. a subliniat necesitatea 
de a se face totul pentru oprirea 
agravării situației internaționale, 
pentru reluarea și continuarea po
liticii de destindere, pace și colabo
rare, pentru soluționarea tuturor 
problemelor pe cale pașnică, prin- 
tratative, arată agenția spaniolă 
de presă E.F.E.

De asemenea, șeful statului ro
mân a relevat necesitatea impe
rioasă de a se pune capăt oricăror 
acțiuni militare intre Iran și Irak 
și de a se trece neintîrziat la ne
gocieri în vederea soluționării pe 
cale pașnică a problemelor li
tigioase dintre cele două state.

Problema fundamentală a epocii 
noastre — a reafirmat președintele 
Nicolae Ceaușescu — o constituie 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare, in primul rind la 
dezarmarea nucleară, asigurarea 
păcii in Europa și în întreaga lume, 
relevă E.F.E.

Sub titlul „Nicolae Ceaușescu 
propune o reuniune a țărilor mem
bre ale N.A.T.O. și din Tratatul de 
la Varșovia", ziarul spaniol „EL 
PAIS" pune în relief faptul că 
aceste convorbiri pe care le propu- , 
ne șeful statului român sînt menite 
să .contribuie la succesul negocie
rilor de la Geneva dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat pentru organizarea 
unei conferințe asupra Orientului 
Mijlociu, la Care, să participe toate 
țările interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii. și pentru retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, relatează, la rindul 
său. agenția ASSOCIATED PRESS.

Președintele Nicolae Ceaușescu a ■ 
salutat începerea tratativelor sovie
to-americane de la*  Geneva și a 
subliniat necesitatea ca delegațiile 
S.U.A. și U.R.S.S. să acționeze cu 
spirit de. răspundere in vederea 
ajungerii la acorduri menite să 
oprească actuala cursă a înarmări
lor, în primul rind a celor nu
cleare, militarizarea spațiului cos
mic. scrie agenția FRANCE 
PRESSE. Sînt poziții exprimate de 
președintele Nicolge Ceaușescu cu 
prilejul primirii, ) la București, a 
generalului John W. Vessey jr„ pre
ședintele Comitetului mixt al șefi
lor de Stat Major al S.U.A.. despre 
care au informat și alte mijloace 
de comunicare în masă din diferite 
țări. între care agenția iugoslavă 
TANIUG. agenția britanică REU
TER și ziarele sovietice ..PRAV
DA". ..IZVESTIA". „KRASNATA * 
ZVEZDA" și „SOVETSKAIA 
ROSSIA".

Sub titlul „Propunerea președin
telui Ceaușescu adresată țărilor 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia și celor din pactul 
N.A.T.O.", ziarul pakistanez „THE 
MUSLIM" prezintă inițiativa pre
ședintelui României ca statele 
aparținind celor două blocuri mili
tare să contribuie in forme cores
punzătoare «la desfășurarea cu 
bune rezultate a negocierilor so- 
vieto-americane de la Geneva pen
tru a se ajunge la înțelegeri co
respunzătoare, care să ducă la 
oprirea cursei înarmărilor, îndeo
sebi a celor nucleare, la înlăturarea
pericolului de război.

(Agerpres)

SmpENTHLE DE PRESA
W - pe scurt

PREZENȚE ROMANEȘTI. La 
sediul Bibliotecii române din New 
York a avut loc o manifestare con
sacrată cunoașterii României, a 
marilor înfăptuiri ale poporului ro
mân în anii noii orihduiri, a fru
museților peisajului natural româ
nesc și a posibilităților de turism 
existente in țara noastră. Au fost 
prezentate filme documentare și 
diapozitive înfățișind frumusețile 
naturale, realizările social-econo- 
mice și dezvoltarea turismului in 
România, tn cadrul manifestărilor 
de prezentare a valorilor artistice 
românești in Statele Unite, la se
diul Bibliotecii române a fost or
ganizată expoziția pictorului 
Gheorghe Saru, membru al Uniu
nii artiștilor plastici. La vernisaj

au participat artiști, reprezentanți 
ai unor galerii de artă din New 
York, un numeros public.

Marele premiu al Festivalului 
internațipnal al filmului de autor, 
desfășurat la San Remo (Italia), a 
fost decernat, la cea de-a 28-a sa 
ediție, filmului românesc „Adela", 
realizat de Mircea Veroiu.

MITING ANTIFASCIST. Peste 5 000 
de persoane dintr-o serie de țări 
europene, mai ales foști prizonieri 
sau deportați în lagărele de con
centrare naziste, au participat la un 
miting organizat la Dortmund 
(R.F.G.) în memoria victimelor na
zismului, transmite agenția France

Presse. Intr-un discurs rostit cu a- 
ceastă ocazie, președintele Comite
tului internațional al foștilor deținuți 
de la Auschwitz a cerut guvernului 
vesb-german să interzică reuniunea 
unor foști membri ai unităților na
ziste SS, prevăzută să se desfășoare 
la 12 mai.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
ARGENTINA, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat Ta Buenos Aires, a 
hotărit convocarea congresului 
partidului pentru a doua jumătate 
a anului viitor. In cadrul lucrări
lor plenarei au fost analizate evo
luțiile politice interne din Argen
tina și situația din cadrul mișcării 
sindicale.

. GUVERNUL INDIEI a respins o 
ofertă de despăgubiri avansată de 
compania „Union Carbide" pentru 
victimele dezastrului de la Bhopal, 
din decembrie anul trecut, rela
tează cotidianul „The Telegraph", 
care apare la Calcutta. Ziarul pre
cizează că și această ofertă este 
condiționată de încetarea acțiunii 
judiciare împotriva firmei, ceea ce 
guvernul indian nu acceptă.

CERERI DE NAȚIONALIZARE. 
Confederația Oamenilor Muncii 
din Mexic — care reunește peste 
sase milioane de persoane — a ce
rut guvernului naționalizarea in
dustriilor alimentară și farmaceu
tică și a comerțului exterior. In
tr-un document ce urmează să fie 
prezentat cabinetului economic al 
președintelui Miguel de la Madrid, 
organizația subliniază necesitatea 
eliminării capitalului străin din 
aceste sectoare. în vederea frânării, 
influentei societăților transnaționa
le asupra diferitelor ramuri econo
mice — relevă agenția Prensa 
Latina.

PROGRAM DE LANSĂRI ALE 
NAVETELOR SPAȚIALE. N.A.S.A. 
a anunțat programul lansării nave

R. F. GERMANIA

Au început „marșurile de primăvară" pentru pace

JAPONIA : NU, armelor atomice !

Ieri dimineață, în zona Rhin-Ruhr din R.F. Germania au început marșurile de primăvara pentru 
pace și locuri de muncă - ediția 1985. Potrivit programului elaborat de Mișcarea pentru pace din R.F.G.. 
aceste acțiuni se vor desfășura în toate orașele țării, din adeziunile exprimate de diferite organizații și aso
ciații, de un larg evantai social-politic, rezultînd că sute de mii de oameni vor demonstra, în mod organizat, 
spre a-și exprima voința de a se pune capăt cursei înarmărilor, de a se acționa pentru preîntîmpinarea unui 
dezastru nuclear.

Fotografia de mai sus înfățișează un aspect de Io demonstrația începută simbătă la Duisburg și care 
urmează să se încheie, luni, la Dortmund.

Telefoto : Associated Press — Agerpres

TOKIO 6 (Agerpres). — Gu
vernul1 Japoniei nu va îngădui Sta
telor Unite să procedeze, pe teri
toriul nipon, la exerciții militare 
simulînd un bombardament ato
mic datorită opoziției poporului ja
ponez față de armele nucleare, re
latează agenția Kyodo, citată de 
China Nouă.

Ministrul de externe al Japoniei,

Shin taro Abe. a precizat poziția 
guvernului în cadrul unei dezbateri 
parlamentare referitoare la utili
zarea avioanelor „F-16“ de Ia baza 
americană Misawa în acest scop. 
..Avînd în vedere opoziția poporului 
față de armele nucleare, guvernul 
intenționează să ceară S.U.A. să. fie 
prudente in această chestiune", a 
spus el.

Conferință consacrată 
denuclearizării regiunii 

Pacificului de Sud
WELLINGTON 6 (Agerpres). — 

tn capitala Noii Zeelande,Welling
ton, este in curs de desfășurare o 
conferință a țărilor din regiunea 
Pacificului de Sud al cărei obiectiv 
este elaborarea unui proiect de tra
tat prevăzînd declararea acestei re
giuni drept zonă denuclearizată.

DIVERGENTE ECONOMICE 
JAPONO- AMERICANE

WASHINGTON 6 (Agerpres). —' 
întrevederile delegației guvernamen
tale japoneze cu reprezentanți ai 
Congresului american și ai Departa
mentului de Stat, destinate găsirii 
unor modalități de echilibrare a 
schimburilor comerciale bilaterale, nu 
s-au soldat cu nici un fel de rezul
tate, transmit agențiile United Press 
International și France Presse. Fap
tul este confirmat și de anularea 
unei conferințe de presă pe care 
urma să o aibă principalul negocia
tor japonez, Reishi Teshima, precum 
și de refuzul oficialităților de la 
Departamentul de Stat de a face vreo 
declarație în această problemă, men
ționează U.P.I.

SUDAN

Preluarea puterii 
de către forțele ahtiate
KHARTUM 6 (Agerpres). — Un 

comunicat oficial difuzat de postul 
de radio Omdurman. citat de agen
țiile internaționale de presă, infor
mează că forțele armate sudaneze 
conduse de generalul Rahman Swar 
Eddahab, comandant al armatei și 
ministru al apărării, au preluat sîm- 
bătă puterea in Sudan și au insti
tuit starea de urgentă.

Agenția sudaneză de presă SUNA, 
citată de agenția M.E.N.. a anunțat 
că președintele țării. Gaafar Nimeiri, 
și membrii guvernului au fost desti- 
tuiți. Au fost dizolvate parlamentul 
și partidul de guvernămint — Uniu
nea Socialistă Sudaneză. Totodată, 
prefecții și guvernatorii au fost în- 
locuiți cu comandanți militari. Au 
fost închise frontierele și aeroportu
rile țării.

Nu se semnalează victime.

Capriciile vremii
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

Vremea din actualul sezon se anunță 
capricioasă pe teritoriul Statelor 
Unite. Astfel, in timp ce în centrul 
și sud-vestul țării s-au înregistrat, 
in ultimele zile, furtuni și mari că
deri de precipitații, in partea de 
sud-est a teritoriului american, din 
cauza secetei și a căldurii, s-au de
clanșat incendii de pădure, care a- 
fectează o suprafață de peste 28 000 
hectare. Agenția Associated Press 
relatează că din cauza incendiilor 
din zonele împădurite un pompier 
și-a pierdut viața, iar 23 de persoa
ne au fost rănite. Guvernatorii din 
Carolina de Sud și din Kentucky au 
declarat in statele respective starea 
de urgență. Numai in statul Caro
lina de Sud s-au înregistrat 85 de 
focare de incendiu in zonele împă
durite, dintre care doar 56 au putut 
să fie puse sub control. In unele 
state, cum sînt Alabama. Georgia și 
Virginia, ploile abundente care cad 
începînd de vineri au venit in aju
torul pompierilor care luptă pentru 
stingerea incendiilor de pădure.

telor spațiale pină la sfîrșitul anu
lui 1987, perioadă in care sint pre
văzute 41 de misiuni. Practic, 
aceasta înseamnă trecerea la apli
carea programului inițial, ce preve
dea cel puțin o lansare pe lună în 
următorii ani, dar care nu fusese 
respectat datorită apariției unor 
probleme tehnice. Cea mai apropia
tă lansare va fi a navetei „Disco
very", la 12 aprilie, iar ultima din 
acest an este prevăzută pentru 20 
decembrie, cînd va fi folosită din 
nou „Columbia", prima navă spa
țială a programului.

PARLAMENTUL GRECIEI a 
aprobat, sîmbătă, într-o primă lec
tură, proiectul de lege referitor la 
revizuirea actualei Constituții a 
țării. în favoarea reformei consti
tuționale au votat 182 deputați 
(majoritatea minimă necesară fiind 
de 180), iar împotrivă — 100. Cea 
de-a doua lectură va avea loc pes
te o lună, la 6 mai.

TN DANEMARCA au continuat 
sîmbătă acțiunile revendicative, în 
pofida intrării in vigoare. încă din 
prima zi a săptămînii. a legislației 
prin care greviștii sînt obligați să 
reia lucrul.

Pregătirea unei noi întîlniri 
a Grupului de la Contadora

CARACAS 6 (Agerpres). — Luni 
și marți va avea loc la Caracas o 
reuniune a miniștrilor adjuncți de 
externe din țările membre ale 
Grupului de la Contadora.

Intilnirea are ca obiectiv pregăti
rea întilnirii miniștrilor de externe 
din Columbia, Mexic, Panama și Ve
nezuela — statele ce compun Grupul

de la Contadora — cu omologii lor 
din țările Americii Centrale, progra
mată să se desfășoare la Ciudad de 
Panama, începind din 11 aprilie.

Această nouă întilnire este consa
crată înlăturării obstacolelor ce stau 
tn calea semnării Tratatului de pace 
și cooperare în America Centrală, e- 
laborat de Grupul de la Contadora.

Turneu al secretarului general al O.N.U. 
în zona Golfului

MANAMA fl (Agerpres). — La o 
conferință de presă organizată în ca
pitala Bahreipului. secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a declarat că este pregătit să viziteze 
Iranul și Irakul, dacă cele două țări 
sînt de acord să discute toate aspec

tele conflictului din zona Golfului, 
transmite agenția Reuter.

După cum se știe, secretarul gene
ral al O.N.U. se află -intr-un turneu 
in zona Golfului, destinat examină
rii posibilităților de încetare * 
conflictului dintre Iran și Irak.

Bombardamente asupra unor
t

BAGDAD 6 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar a anun
țat la Bagdad că avioane irakiene 
au efectuat sîmbătă dimineața un 
raid asupra Teheranului t— trans
mit agențiile France Presse și Reu
ter. Totodată, trei orașe iraniene de 
frontieră — Dezful. Nahavand și 
Ramhormoz — au fost atacate cu 
rachete, drept replică la bombarda
rea Bagdadului de către Iran.

Potrivit purtătorului de cuvânt mi
litar, vineri seara, forțele irakiene 
au bombardat, de asemenea, cu ra
chete. orașele Bakhtaran. Ilam și Is
lamabad.

localități din Iran si Irak9 9

TEHERAN 6 (Agerpres). — Agen
ția de presă I.R.N.A. transmite că 
artileria iraniană a lansat vineri o 
nouă rachetă asupra Bagdadului, ca 
răspuns la atacurile irakiene, din 
ziua precedentă, asupra unor orașe 
din Iran. Tot vineri, forțele aerie
ne iraniene au bombardat instalații 
economice și militare din orașul 
Kuysanjaq. din nord-estul Irakului.

Un comunicat difuzat la Teheran 
și citat de agențiile France Presse 
și Reuter a anunțat ulterior că a- 
vioane militare iraniene au bom
bardat simbătă dimineața localitatea 
irakiană Ranyea. la 35 kilometri de 
frontieră.
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ISTORIA NU UITĂii 
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i
\ Josef Mengele. sadicul medic 

'! sasin de la Auschwitz, cu grad
) SS-Hauptsturmfuhrer, continuă, 
t 40 de ani de la victoria asupra fas- 
' cismului, să se'afle in libertate. Cu 
\ ce s-a ocupat Mengele in lagărul 
< de exterminare de la .Aucchw^- 
1 este arhicunoscut : sute de mii 
l ființe umane trimise la moarte 
’ camerele de gazare, practicarea 

experiențe „medicale" atroce,
i special pe copii, ceea ce a sporit 
' numărul victimelor cu alte 150 000 
l persoane.
? In ultimul timp. încercările de a 
) depista urma „îngerului morții", 
1 cum a fost, supranumit Mengele. 
’ s-au intensificat. încurajate de noi- 
l le dovezi privind existența crimi- 
J naiului nazist in Paraguay. Iată ci- 
) teva dintre acestea :
1 O fotografie, realizată la 24 au- 
1 gust 1979 pe aeroportul din Asun- 
l cion (Paraguay), publicată recent 
1 de ziare americane, îl înfățișează, 
1 după toate probabilitățile, pe Men- 
1 gele înaintea unei călătorii in 
> S.U.A., document însoțit de fișa de 
l înregistrare a pasagerilor, in care 
i acesta s-a trecut sfidător cu nu- 
j mele exact dr. Josef Mengele. Se- 
l natortil american republican Alfon- 
’ so d’Amato a afirmat că. in cursul 
) ultimilor ani, Mengele ar fi adre- 
i sat, de data aceasta din Portugalia 
V— ca să-scape de urmăritori, călăul 
I de la Auschwitz iși schimbă mereu 
’ domiciliul — felicitări unor apro- 

piați cu ocazia sărbătorilor de la
i finele anului. Directorul „Centrului 
1 Simon Wiesenthal" din Los Ange- 
l Ies, care se ocupă cu urmărirea cri- 
) minalilor naziști, declara, in fața 
) unei comisii a Congresului S.U.A., 
i că Mengele în 1982 se afla încă in 
1 Paraguay și se ocupa cu... apicultu- 
l ra. Informațiile proveneau de la 
? un anume Ricardo Riefenstahl, ce- 
) tățean de origine germană, care ar 
i fi locuit împreună cu criminalul 
’ nazist pină a fi arestat și expulzat 
\ la Bonn pentru trafic ele stupe- 
; fiante.
1 Toate aceste indicii au făcut ca. 
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P. STĂNCESCU (

re o recompensă de 2 milioane do
lari celui care va reuși să desco
pere locul unde se ascunde „înge
rul morții". Un alt grup de persoa
ne din S.U.A. a pus la dispoziție., 
îh același scop, o sumă de un mi
lion dolari. Procuratura din Frank
furt pe Main (R.F.G.), care a anga
jat procedura juridică impotriva lui 
Mengele. a ridicat și ea la un mi
lion de mărci valoarea recompen
sei pentru orice indiciu ce ar per
mite arestarea lui. Mengele.

Dar o dezvăluire cu adevărat 
senzațională a constituit-o zilele 
trecute informația., apărută in une
le ziare, că la Gunzburg, lingă ora
șul bavarez Augsburg, funcționea
ză o uzină de mașini agricole „Karl 
Mengele și fiii", la care „îngerul 
morții" deține o parte din pachetul 
de acțiuni, primind, prin virament, 
fonduri., intr-un .cont, secret la o 
bancă clin Elveția. Tocmai aceste 
fonduri, afirmă sursele menționa
te. ii asigură lui Mengele anonima
tul și existenta netulburată in străi
nătate. Se susține chiar că medi
cul nazist se deplasează uneori per
sonal in Bavaria spre a-și 
conturile cu nepotul, său 
Heinz Mengele. care s-a grăbit — 
ev:'lent— să nege „orice sprijin fi
nanciar al familiei". In orice caz. 
premierul landului Bavaria. Franz 
Josef Strauss, a promis o cercetare 
riguroasă din partea autorităților 
regionale competente. Cazul Men
gele. s-a precizat la Bonn, va fi 
examinat și de cancelarul Kohl. în 
luna iunie, cind președintele Para
guayului. Stroessner. va vizita R.F. 
Germania.

Un demers categoric au inițiat și 
senatorul Edward Kennedy și con
gresmanul Robert Mrazek. care au 
cerut arestarea și pedepsirea neîn- 
tirziată a criminalului 
Josef Mengele. O cere 
milioanelor de victime 
naziste, pe 
șterge din 
că istoria

regla 
Karl-

de război 
amintirea 

ale terorii 
nu o poatecare nimeni 

memoria istoriei, pentru 
nu uită.
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